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ВВЕДЕНІЕ. 

Своеобразныя Формы п красота русскаго орнамента обрати¬ 

ли, наконецъ, на пего то всеобщее вниманіе, въ которомъ ему 
такъ долго отказывали. Въ настоящее время, не то.тько у 
пасъ, въ мпогпхъ обществопиыхъ музеяхъ п въ кол.!іекціяхъ 
частныхъ лицъ, образовллпсь особые отдѣлы, посвященные со¬ 

бранію предметовъ, гдѣ самую значптельиую роль играетъ 
русская національная орпаментпстика,—но п въ Европѣ на¬ 

чинаютъ цѣнить п любить ея изящныя п оригинальныя особен¬ 

ности. 
Между тѣмъ, предметы, относя:ціеся къ бытовой народной 

ашзни, съ каждымъ годомъ все быстрѣе п быстрѣе псчезаютъ 

пз'і. употребленія, уступая мѣсто предметамъ иовѣйтаго про- 

іісхолЕденія п Формы, которые, безъ сомнѣнія, болѣе прелышхъ 

соотвѣтствуютъ удобствам'і) и потребностямъ современной ягнз- 

пп, по при этомъ утрачивают'т. качества, пас.іѣдованння отъ 

прежннх'і. эпохъ народнаго творчества: самобытную орига- 

падьпость, наивность п красоту. Поэтому-то, теперь самое вре¬ 

мя собирать п издавать эти предметы: уяіе слишкомъ ясно вся¬ 

кому наблюдателю народной жизни, что пройдетъ еще немного 

десятилѣтій, даже быть молтетъ лѣтъ~п предметы бытовой на¬ 

родной яшзіш окончательно исчезнутъ, не оставивъ по себѣ 

никакого слѣда. 

Имѣя все это ВЯ) виду, п оцѣняя всю ва:т:ііость серьезнаго 
изученія русскаго народнаго орнамента для образованія п раз¬ 

витія иаіюднаго русскаго искусства. Общество Пооифепія Ху- 

дояшнкові. ])ѣшпдось предпринять изданіе, отдѣльные выпуски 
котораго заключали бы систематпчески собранные и ігябраіі- 
ные образцы вышивокъ, тканья, круікевъ, рѣзьбы па деревѣ н на 
кости, производствь: металлическаго, гончарнаго, эмальернаго, 

стекляннаго п т. д. 

Первый выпускч^ посвящается шитью, тканьямъ п кру¬ 

жевамъ. 

ШТКОЕЕСТІОК 

Пел і'огтея огі^іпаіез еі Іа Ъеаиіё сіе ГопіетенМіон гиззе 
оні епйп аШгё ГаИепііоп дёпбгаіс, дні Іиі аѵаіі ёіё геіизёе зі 
Іондѣетрз. АсіиеИетеЩ, се п’езі раз зеиістені; ен Кнззіе с{ие 
ріішіеш’з ганзёез риЫіцнез еі Іез соИесИопз сіез раѵііснИегз 
оні і'огніё сіез зесііонз зрёсіаіез, сІезИнёез а гесиеіИіг Іез оЬ- 

Іеіз сііѵегз ой ГогнетеніаИон паііонаіе гнззе ]оие 1е гбіе 1е 
рінз ітроіѣапі;,—таіз епсоге сіапз 1е гезіе сіе ГЕнгоре он рені 
гетагциег Гёсіозіоп сГішеа')ргёсіаИоп еіеГшт сіёсісіё роиг 
Іез Ъеііез ег, енгіеизоз рагИснІагііёз, сіе сеііе огпешеніаііои. 

Ог, 1езоЬ.іе1:з аррагіенані; ан сегсіе сЫаѵіесІопіезИцнепаііо- 

наіе, сіізрагаіззепі: сіе Гнзаце §ёпёга1 аѵес нне гарігИіё цні не 
дне з’ассгоііге сГаштёе енапнёе, ронг сёсіег Іа ріасс а сіез 

оЬіеѣз сіе ргоѵепапсе еі сіе Госте тосіегпе, Іезднеіз, іоій ен 
роззёсіапѣ, занз пиі сіоніе, сіез цнаіііёз рінз соиГоічпез анх соп- 

ѵепансез еі анх пёсеззііёз асінеііез, регсіені; нёаптоінз се дні 
Іенг аѵаіі ёіё Іё^нё раг Іез сіродыез а іёгіенгез сіе 1а сгёаИоп 
ііаііопаіе—Іенг огідіиаШё тегѵоШеизе, Іенг ііаіѵеГё еі Іенг 
ЪеаиГё. С’езі ронг сеіа срг’И езі Ъіеп Іетрз аіуонгсі’ііиі сіе ге- 
снеіПіг еиіернЪИегседепгесГоІуеіз: ссіаі дні ёГнеИе Іа ѵіе сіез 
ренріез не ѵоіі цис Пор сіаігетепі, ди’іі зе раззега реи сіе сИ- 

яаінез сГапнёез, сіе зітріез анпёез тёте, еі Іез оіцсіз арраіѣе- 

напГ а Іа уіе іпіёгіеиге наИонаІе ангопі сеззё сГехізГег, занз 
Іаіззег аненне ігасе. 
РёнёГгёв сіе сев тоИі'з, еі ауаиѣ Іа сопзсіеіісе сіе іонѣе Гіт- 

рогіапсе сі’ипе, ёінйе арргоГонсІіе сіе Гогпетепіаііон гнззе 
ронг Іа і'огтаііоп еі 1е сіёѵеіорретені: сіе Гагі паііопаі, Іа 
ВосіёГё с1'епсоигад:етеп1: сіез агИзіез а гёзоін сГенігергенсІге 
іше ёсИИоп, сіоні іез Иѵгаізопз зёрагёсз сонИенсІгаіепІ; сіез 
ёсІіапШІонз, зузіётаііднспі гёипіз еі сіюізіз, сіе 1а Ьгосіегіе, сіез 
сіеззіпз Иззёз, сіез сіеніеііез, сіе Іа зснірінге знг Ьоіз е1 знг оз, 

сіез Ігаѵанх знг тёіанх, сіе Іа роіегіе, сіез ёшанх, сіе Іа ѵеггс- 

гіе еіс. 
Еа ргетіёге Иѵгаізон езі сопзасгёс анх сіеззінз ЬгоЛёз е1 

■Ьіззёз е1 анх ПепѣеПев. 

I. 

Иізученіе намятппковъ русскаго народнаго творчества приво¬ 

дитъ къ заключенію, что въ вышивкахъ іі тканьяхъ по хо.істу 

уцѣлѣлп самые многочисленные, самые о;)игпиальные, самые 

характерные п самые значительные остатки національнаго рус¬ 

скаго художества. На полотенцахч,, простыняхъ, наволокахчз, 
рубахахъ, передникахъ, жепскпхъ головныхъ уборахъ и т. д., 

т. е. вообще па нредиетахч, самого пост япнаго іі общераспро¬ 

страненнаго употребленія, на предметахъ, моашо сказать, почти 

не нокцдавшпхчі древняго русскаго человѣка сь утра іі до ве¬ 

чера, съ вечера п до утра, до.ма въ избѣ—и па работахъ въ по- 

.тѣ, въ будни - II въ праздники., прпсугствовавшнхъ при обрядахъ 

начала II конца жпзнп каждаго, при свадьбахъ—и торжествахъ, 

—однимъ словомъ всегда и вездѣ—на этпхъ предметахъ ярко 

обозначились н художественные вкусы, и реінгіозныя пред¬ 

ставленія, п весь наивный складъ Фантазіи, комбиипрующііхъ 

соображеній, остроумиыхч. расчетовъ, іірпла:кпванія п ловкаго 

сплоченія разнообразных'!) составныхъ частой. 

Если взг.ншуть на русскіе народные узоры со стороны чн 

I. 

Ь’ёінііесіез іногпітепіз иаііоншх гнзззз рогіеа сонсіите, дне 
іез сіеззіпз Ъгосіёз, он Ііззёз (Іапз Іа'іоііо нонз опі сопзегѵё Іез 
гезіез іез рінз іютЪгелх, Іез ріиз отідіпаих, Іез рінз сагас- 
ІёгізИднез е1 1е-> рінз ітрогіапіз сіе Гапсіен агі гнззе. йнг 
іез еззніе-таінз, знг іез сігарз сІе-Иі, знг іез Іаіез сГогеіПег, знг 
Іез сііетізез, зиг Іез ІаЫіегз, знг Іез соИГнгез (1с Геішпе еіс., 

с’езі-а-сііге ен дёпёгаі знг Іез оЬіеІз сГнн нза^е сонзіані еі 
нніѵегзеі, зиг Іез оіцеіз дні, опі рені 1е сИге, не диіііаіепі ,}а- 

таіз Гапсіен Іютіне гнззе, сіи зоіг аи таіііі, еі сін гааіін ап 
зоіг, а Іа таізон сіанз зон г'сёа -еі ап шіііеи сіе зез ІаЬенгз анх 
сѣатрз, (Інгані Іез ,]‘оиг8 сіе ІгаѵаіІ—еі анх ]оигз сіе Гёіе, ет- 

ріоуёз сіанз Іез сёгётоніез сін соттспсетепі еі сіе 1а Ііп сіе Іа 
ѵіе сіе сііаснп, а Іа носе еі анх іипёгаіПез — знг сез оЪіеІз, 
СІІ80ПЗ нонз, зе зопі таніГезІёз, сГнне тапіёге ёсіаіапіе, еі іез 
уойіз агіізііднез, еі Іез гергёзеніаііонз геіі^іензез, ен тёте 
Іетрз дне Іоніе Іа зотте (1е Гапіаізіе, сіез сопіЬінаізонз, сіез 
саісиіз іп§ёіііеих, сіе Гаіаріаііон еі сіе Гата1§ате сіез сііѵегз 
ёіётеніз огнегаепіаих. 

81 Гоп ,)е11е нн сонр-сГееіІ зиг сез сіеззіпз, пе Гііі-се дн'аи 
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сто-худоя№Ствепной, эстетической, то нельзя не нянтп здѣсь 
любопытные и полные вкуса образцы такой игры дпній, такой 
мастерской раснорядптельностн съ сампмъ узоромъ п съ про¬ 

межуточными его Фонами, которые свидѣтельствуютъ объ очень 
значительпом'ь художественномъ чутьѣ и опытности, и дола;- 

ны оказаться драгоцѣннымъ руководствомъ и совѣтомъ 
современному нашему худоікниііу, когда опъ пояіелаетъ 
творить въ области п въ характерѣ національнаго искус¬ 

ства. Нельзя безъ особеннаго интереса не слѣдить шагъ-за- 

шагомъ, по узорамъ полотенца, простыни плп головпаго убора, 

за тѣмъ, какъ первые сочипптели узора ставили всегда —это 
очевидно—напередъ главную, среднюю Фпгуру, пли же,гдѣ того 
требовала задача или сіоясетъ, главный і)ядъ Фигуръ, а потомъ 
уяіе наполняли всѣ оставшіеся промеліутіш тщательно выбранны¬ 

ми Формами, пмѣвшимп второстепенную важность въ религіоз¬ 
номъ или художественномъ отношеніи, но близко относив¬ 

шимися къ главному сюяшту, и въ техническомъ отно¬ 

шеніи мастерски и расчетливо соотвѣтствовавшими дан¬ 

ному пространству. При этомъ, гармоническій экилибръ и 
постоянное соотвѣтствіе меяіду цвѣтными пространствами, 

занятыми шитьемъ и бѣлыми полосками холста, оставшими¬ 

ся пустыми—истинно изумителенъ, и не можетъ не остано¬ 

вить на себѣ всего вниманія художника: чѣмъ болѣе у пего 
вкуса, чѣмъ у него г.іазъ образованнѣе—тѣмъ болѣе онъ бу¬ 

детъ сознавать примѣчательныя качества древнихъ нашихъ 
вышивокъ. 
Но кромѣ этой, покуда еще внѣшней, стороны изящества и 

интереса для глаза, русское шитье представляетт, много 
другихъ еще любопытныхъ и ваяаіыхъ элементовъ. Здѣсь ле¬ 

жатъ драгоцѣнные п, покуда, еще нетронутые матеріалы для 
изученія разныхъ сторонъ древне - русской національности во¬ 

обще, и пменпо на это мы п считаемъ необходимымъ указать 
въ краткихъ чертахъ. 
Настоящее изданіе не имѣло возмояшостп представить все, 

что зак.почаіотъ важнаго пли любопытнаго русскія вышивки- 

матеріалъ слишкомъ огроменъ—по дал;е и собранные :щѣсь 
обращики содеряіатъ немало значительныхъ Фактовъ. 

И, во-первыхъ, они доказываютъ, что орпаментисгика эта 
распространена по всѣмъ областимъ собственной Велпкорос- 

сіп (Малороссія, или южная Россія, имѣетъ свою сіістсму узо¬ 

ровъ, иногда родственную съ великорусскою, но въ большин¬ 

ствѣ случаевъ отличную отъ нея, и скорѣе ехояіую съ орпамсп- 

тпетнкой юго-западныхт> славянъ, болгаръ, сербовъ и т. д.). Мы 
представляемъ образцы орпамепткстпіш, пзъ сѣвернаго края: 

губерній Новгородской, Псковской, Тверской, Олонецкой, Воло¬ 

годской, Архангельской, С.-Петербургской; пзъ восточнаго 
края: губерній Владимірской, Ярославской, Костромской, Ниже¬ 

городской, Симбирской, Пензепской, Воронежской, Саратовской; 

пзъ западнаго края: губерній Смоленской, Витебской, Грод¬ 

ненской; наконецъ пзъ центральныхъ нашихъ губерній: 

Московской, Орловской, Тульской. —Объ особенностяхъ орна- 

меитцстики каждаго края мы будемъ говорить ниже. 

Предметы, на которыхъ находятся вышпгые народные 
узоры, поетояппо одни и тѣ же во всі.хъразнообра.зііыхъ, толь¬ 

ко что исчпслегіпыхъ нами, руссішхъ мѣстностяхъ. Самое глав¬ 

ное мѣсто между этими предметамп, по обще-распростра¬ 

ненности н громадному повсемѣстному употребленію, занима¬ 

ютъ—полотенца. Назначеніе ихъ довольно разиообразно. 

Такъ, наирим., они служатъ для украшенія избъ ио праздникамъ, 

и тутъ, развѣшеипыя рядами па веревочкахъ, тянущихся по 
стѣнамъ, являются чѣмъ-то въ родѣ наивной, п.рвобытпой 
картинной галереи русскаго крсстьяинипа, навѣрное болѣе 
древней чѣмъ паклееппыя на стѣнахъ раскрашеппыя «лубоч¬ 
ныя картликіі»; въ этой зке избѣ они навѣшиваются, опятъ-таіш 
для украшенія, в округъ крестьянскаго зеркала, шкаФа съ посу- 

роіиі (іе ѵие ригешеиі е8Пгёі;і^ие, і1 зегаіі оИШсіІе сіе не роіпі 
ігоиѵег ісі сіез ёсІіаиШІоиз ріеіиз сіе §ой(; еі сГтІёгёІ, сіез 
ёсІіапШІоиа геюрИз (Гии іеи (Іе Іі^пез еі сіе сошЪіпаізопз за- 

ѵаиіез епіге Іе согрз шете (іе Іа Ъгосіегіе—еі Іез Іопсіз, циі Іё- 

тоіциеіЦ сіЧш зеиПтепІ агПзПцие еі сГипе сіехіёгііё сопзі- 
сІёгаЫез, еі циі не реиѵепі; таициег сіе §иіс1ег иоіге агПзІе 
сопіешрогаіи, 1огз(ііГі1 зе сіоипега Іа іасііе сіе ІгаѵаіПег зиі- 
ѵапі Іа сагпс1ёг(і еі сіаиз Іе сіотаіие (Іе Гаіѣ иаПоиаІ. II езі 
ішроззіЫе сіе ие раз зиіѵге, раз-а-раз, аѵес Гіпіёгёі Іе ріиз ѵіі, 

зиг Іез огиетеіЦз сГии еззиіе-таіи, (Гни сІгар-сІе-Ш ои сГиие 
соіііиге, Іа тёПюсІе етріоуёе раг Іез ргетіегз сгёаіеигз сГип сіез- 

зіи. Из ріа^аіеиі сГаЬогсІ—сесі езі аЪзоІииіепІ аррагепі—Іа й^ике 
Іа ріиз ітрогіапіе, сеііе (Іи сепіге, ои Ьіеи, Іа ой Іеііе ёіаіі Іа 
(іоииёе еі Іе зиіеі, Іа ргіисіраіе зиііе ои гаидёе сіе й^игез, еі, 

роиг гешрИг еи.чиііе Іез іпІегзПсез гезіёз ИЬгез, ііз шіегсаіаіепі; 

сіезіопиез сйоізіез аѵес ргёсізіоп, сіез Іопиез іГауаиІ ([иЧше зі 
^иійсаПои зесоисіаіі'е зоиз Іе гаррогі. геііціеих ои аіПзПцие, таіз 
Іочсііапі (Іе ргёз ап 8и]е1 ргіисіраі, еі з’асіаріапі еГшіе тапіёге 
гаегѵеШеизе а Іа зшГасе сіоппёе. ЕІ с’езі ісі дие ГёцпіИЬте 
йаггаопіеих еііе гаррогі сопзіаиі еиіге Іез езрасез соіогіёз, гет- 

рИз сіе Ьго(іегіе—еі Іез езрасез гезіёз Ыаиез зиг Іа ІоИе—езі 
ѵгаітеиі ёіопиаиі е1 ие реаі тапциег сГаШгег Іоиіе ГаПеи- 

Пои (Іе ГагПзІе: ріиз І1 аига (іе 8ойІ, ріиз зои оеіі зега ехег- 

сё, еі ріиз І1 аига сопзсіепсе (іез циаіііёз гетагциаЫез сіе поз 
аисіешіез Ьгосіегіез. 

Маіз, ей оиіге сіе сез сЧётепІз, сіе Ъеаиіё еі сГіпіёсёі; роиг 
Гоеіі, (іиі ие 80ПІ еисоге (іи’ехіёгіеигз, ІС8 Ьгосіегіез гиззез ей оі'- 

і'гепі сГаиігез пои тоіиз сисіеих еі ітрогіаиіз. Ісі зе ігоиѵеиі 
сіез іпаіёгіаих ргёсіеих—сі еисоге іиіасіз—роиг Гёіисіесіе Гаи- 

сіеиис паііопаійё гиззо ей ^ёнега!, еі с’езі рл’ёсізеиіеиі се роіиі 
ЦИС иоиз сгоуоиз иёсеззаіге (і’езсіиіззег а "гаисіз ігаііз. 

Ее ргёзепі оиѵіаде ие заигай ойгіг іоиі се (цГИ у а сГіга- 

рогіаій ои сіе сигіеих ей Гаіісіе Ъгосіесісз гиззез—Іез шаіёсіаих 
ёіаиі ігор аЪопсІаиіз — гааіз сеіа тёте циі а ігоиѵё ісі за 
ріасе ие соиПепІ: раз реи (іе і'айз гепшгциаЫез, 

ЕІ сІ’аЬогсі, Іез ёсІишШІоиз гёргёзеиіёз зиг поз рІапсЬез сіё- 

тоиігеиі, цие сеііе огпстеиіаііои езі гёрашіие сіаиз іоиіез Іез 
гёдіоиз сіе Іа дгапсІе-Еиззіе ргоргетеиі сИіе (Іа Реіііе-Киззіе 
ои Іа Киззіе сіи 8исІ роззёсіе ни зузіоте сГогпстепіаііои сщНиі 
езі ргорге, (ци циекіисТоіз а сіез роіпіз (Іе соиіасі аѵес Гог- 

петеиіаііон сіе Іа Огашіе-Виззіе, таіз сіаиз 1ата,,)огйё сіез саз 
ей езі рагіаііетепі (іізііпсіе, еі зе гарргосЬе ріиібі сіе Гогие- 

теиіаііоп сіез зіаѵез оссісіеиіаих сіи 8и(1, іеіз цие 8еѵЬе8, Виі- 
цагез еіс.) N0113 ой'гопз сіез ёсЬаиіШоиз сіе Гогпетепіаііоп сіе 
Іа хбие зерЬепІгіопаіе: доиѵегиетепіз (іе Ноѵ^^огосі, сіе 
Рзкой', (іе Тсѵег, сі’Оіоиеіг, (іе ЧѴоіодсіа, сіЧЧгкЬаіщеІзк, сіе 8і-Рё- 

іегзЬоиге; (ісіагбие огіепіаіѳ: цоиѵегиетеиіз сіе \А1а(1т1г, сіе 
Уагозіай, сіеКозігота, (іе Кііау-Уоѵйогосі, сіе 8ігаЪіг8к, (Іе Рей¬ 

ха, сіе ЧѴогопс'уе, сіе 8агаіой'; сіе Іа гбпе оссМепІаіе; §оиѵег- 
петепіз сіе 8то1еп8к, сіе ЧѴііеЬзк, (іе Огосіио; еийп (іе Іа /.бие 
сепѣгаіѳ: доиѵегпетеиіз сіе Мозсои, сРОгеІ, сіе Тоиіа (^иаиі 
аих рагіісиіагііёз сіе і’огпетепіаііои сіе сйасціе хбие, І1 ей зега 
рагіё ріиз Раз. 
Ъез оЬ]е1;8 сопіепаиісіез ехетріез сіе і’оппепіаііои иаііоиаіе, 

зоиі соизіаттеиі Іез тётез сіаиз Іез іосаіііёз сіійегепіез (іие 
иоиз ѵеиоиз сРёпитёгег. Ваиз се иоіиЪге іез ріиз ииіѵегзеііе- 

теиі, гёраисіиз сі. Іез ріиз соттипётепі, стріоуёз зоиі.—Іез 
езвиіе-таіпз, сіопі Іа сіезііпаііои езі аззех ѵагіёе. С’езі аіизі 
цие, раг ехстріе, ііз зсгѵеиі а огиог Гййсс, іез іоигз сіе іёіе, еі 
а сеі ейеі ои Іез зизрепсі, раг гап^ёез, а сіез йсеііез іешіиез Іе 
іоид тиг: ііз ]оиепі сіаиз се саз Іо і'біе сІЧіие иаіѵе еі ргіті- 

ііѵе дикгіе (Іе (аЫеаих сіи раузаи гиззе, [^аіегіе а соир зиг ріиз 
аиі іеппе, цие Іез ітацез рориіаігез §гаѵёез еі соіогіёез; сіаиз 
іа тёте іхЬа, сез еззиіе-таіиз зоиі аррешіііз, ёцаіетеиі ей 
ѵие (І’етЪсИіззетепі, аиіоиг (іи тігоіг сі (іе Гапноіге ц ѵаіз- 

I зеііе (іи раузаи, аіизі срі’аіііоиг (іе зез ііиадез заіиіез; еизиііе. 
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дой, п около образовъ; далѣе, полотенца вѣшаются, въ каче¬ 
ствѣ ех-ѵоіо, на крестахъ, поставленныхъ въ деревнѣ на пе¬ 
рекресткахъ. Потомъ, полотенца играютъ очень важную ролыіа 
свадьбѣ: еще будучи молодыми д'Ьвуіпкамп, будущія невѣсты 
начинаютъ заготовлять ихъ какъ модшо болѣе, хранятъ въ 
сііоемъ сундукѣ, какъ одну изъ главныхъ частей своего буду¬ 
щаго приданаго, п въ день свадьбы раздариваютъ ихъ множе¬ 

ство поѣзліапамъ; шитыми-ліе полотенцами перевиваютъ дугу 
и сбрую на лошадяхъ свадебнаго поѣзда. 

Второе мѣсто занимаютъ простыни: ими постилаютъ, по 
праздникамъ, или вообще въ знакъ особенной торлсествеппостп 
(наир, при свадьбѣ)—постель; сверхъ того, пмп покрываютъ, 

свѣшивая съ задка, свадебныя телѣгп н сани. 

Далѣе слѣдуютъ пологи и наволоки, которые въ самомъ 
разукрашенномъ своемъ видѣвъ особенности назначаются для 
свадебъ. 
Ширинка—небольшой кусокъ холстины, вышитый но кон¬ 

цамъ, вѣшается черезъ плечо дружкѣ на свадьбѣ, иногда но¬ 

сится въ видѣ кушака, или же, будучи малаго размѣра, заты¬ 

кается вмѣсто платка за кушакъ. 

Рубахи мулшкія п ліенскія вышиваются по подолу, іго во¬ 

роту и по оплечьямъ; сверхъ того мужскія—по низу рукавовъ. 

Женскіе передники, съ рукавами и безъ рукавовъ (въ 
разныхъ мѣстностяхъ носящіе разныя названія: запонъ, нару¬ 

кавникъ), бываютъ иногда отъ низу и почти сплошь доверху 
покрыты шитьемъ. 

Многочисленные и разнообразные ліенскіе головные убо¬ 
ры, какъ-то: кокошники, кики, сороки, короны пли коруны, по¬ 

войники, вѣнцы, платки, ленты и т. д., отличаются множествомъ 
шптыхъ узоровъ, и ихъ употребленіе кажется дотого суще¬ 

ственнымъ, что не рѣдкость встрѣтить въ деревняхъ замужнихъ 
женщинъ, или дѣвушекъ, идущихъ босикомъ и одѣтыхъ въ до¬ 
вольно грубыя платья, но въ головныхъ уборахъ, покрытыхъ 
богатыми узорами. 

Наконецъ, къ позднѣйшему времени, хотя все еще сохраняя 
особенности иаціопальной орнаментистики, принадлежатъ раз¬ 
ные предметы церковнаго и свѣтскаго употребленія, паирим.: 

ризы, пелены, женскіе ридикюли, кисеты и т. д. 

Матеріалы, служащіе для выполненія всѣхъ этихъ узоровъ, 
очень разнообразны и въ этомъ отношеніи вышитые предметы 
распадаются на нѣсколько группъ. 

Первая меліду ними—это огромная и всего болѣе распростра¬ 
ненная группа предметовъ, гдѣ узоры вытпиты красной бумагой 
или бѣлыми нитками, по холсту. Менѣе распространено шитье 
красной бумагой, но въ добавокъ къ тому и синими нитками. 

Еще менѣе предметовъ шитыхъ разноцвѣтными гиелками (иногда 
съ золотомъ). Всего рѣже вообще употребляется на вышивки— 

разноцвѣтная шерсть (этотъ матеріалъ особливо характеризу¬ 

етъ восточную нашу полосу). — Предметы, относящіеся къ этой 
группѣ, слѣдующіе: полотенца, простыни, пологи, наволоки, ши¬ 

ринки, рубахи, передники. Главный узоръ обыкновенно выши¬ 

вается на самомъ холстѣ, а иногда пришивается; затѣмъ слѣ¬ 
дуютъ другія меньшія полосы, отдѣленныя отъ главной, и одна 
отъ другой—полосами краснаго, рѣже синяго кумача. Главная 
вышивка называется узоромъ, а прочія—верхними н нижними 

подзорами. Подъ всѣмъ внизу подшивается руссііое узорчатое 
кружево. Чѣмъ болѣе рядовъ или этажей шитья, тѣмъ поло¬ 
тенце, простыня или передникъ богаче и цѣннѣе. 

Вторую группу составляютъ женскіе головные уборы, изъ ко- 

оп Іез йхе ен цнаіііё (і’ех-ѵоіо, знг Іез сгоіх ёгіцёез анх саг- 

геіонгз (іез ѵіПа^ез. Рніз Іез еззніе-таіпз іонені ннгбіе іоіѣ 
ішрогіапі сіанз Іез нбсез: енсоге іеннез йПез, Іез Мнгез рго- 
гаізез СП соіПесііопнепІ; 1е рінз §гап(1 нотЬге роззіЫе, Іез соп- 

зогѵепі сіанз іенгз сойгез сотте 1’шге (Іез рагііез еззенПеІІез 
(1е Іенг ІІОІ інінг, еі ан )оиг бе Іа носе, еіі сИзігіЪиені ші 
потЬге сонзкіёгаЫе анх аззіззаніз йе Ганігс зехе; он еніог- 

ііИе ёцаістепі (і’еззше-таіпз Ьгойёз Іа сіоиуа еі 1е ііагнаіз йез 
сііеѵанх сГайе1а§е сіе Іа нбсе 
Еп зесоікі Иен ѵіеппепі Іез йгарз-сіе-ііі;: он еіі соиѵге, Іез 

іоигз (1е іёіе, еі еп §ёпёга1 еп 8і§’пе сіе зоіеннііё ^ие1соп^ие 
(рагехешрІеаГоссазіон сі’ипе нбсе)—ІеИі; еп оніге, ёіані знз- 
репсінз сіеггіёге 1е зіё^е, ііз зегѵепі а огпег 1е сітагіоі он 1е ігаі- 
неан (1е нбсе. 

Зиіѵсні Іез гіПеаих Пѳ Ііѣа еі Іез ѣаіез П’огеШег, циі, 
1е рііш сііагцёз сГогпетеніз, іоні рагіісііИёгетепі рагііе сіез 
зріешіеигз сіе Іа носе. 

Еа вЬігіпка- ипе ріёсе ёігоііе сіе іоііе Ъгосіёе (анх ехігё- 

гаііёз) сзі рогіёе раг 1е 8'аг5оп сіе нбсе еп заиіоіг, цнеіцнеіоіз 
еп іогте сіе сеініиге, он Ьіен, Іогздн’еііе езі (1е реіііе (Іііпеп- 
зіон, езі йхёс ан Иен сіе тонсйоіг еіе росйе йанз Іа сеініиге. 

Еез сЬетізѳа сі’ііотте еі сіе іеішне зоні Ъі'осісез раг ен- 

Ьаз, ан СОІ сі знг Іез ёраніез; еноніге, Іез сйетізез сГйоште, 

ан Ьаз сіез тансіісз. 

Еез ѣаЪІіега Пе Геттѳ, аѵес ніансйез он занз гаансЪез 
(рогіапі сіанз сИйёгеніез ргоѵіпсез сіез нотз сіійёгепіз) зоні 
цнеіцнеі'оіз ргезсще сотріёіетені сонѵегіз йе Ъаз он йані сіе 
Ъгосіегіез. 

Еез соійигез йе Гѳтте, попіЪгеизез еі ѵагіёез, іе Иез дне 
кокоз/тікз, кіказ, вогоказ, соигоппез, сИаЛетез, росотікз, тои- 

скоігз, гѵЬапз йе Івіе еіс., зе йізіііщиепі раг шіе §гап(1е рго- 

інзіон (Іе (іеззіпз Ъгосіёз, еі Гнза^е рагаііен ёіге іеііетені ез- 

зенііеі, дн’іі н’езі раз гаге сіе ѵоіг сіанз Іез ѵіПа§ез, (іез іеш- 

шез он сіез іеннез йПез аііані ріесіз-пиз еі ѵёінез (іе гоЬез 
аззсг цгоззіёгез, таіз рогіапі знг Іа ібіе сіез соійнгез соиѵегіез 
(іе гісііез (іеззіпз. 
Епйп, аррагіепапі (1ё]а а сіез рёгіо(іе8 розіёгіенгез, дноідне 

сонзегѵапі енсоге Іез рагіісиіагііёз сіе Гогпетепіаііоп наііо- 

наіе, ѵіепнепі зе гаіщег ісі (ііѵегз оЪіеіз (і’нза^е ге1і§іеих он 
топ(1аіп, іеіз сіне: сПазиЫез, соиѵегѣигеа П’изаёѳ ессіе- 
йіааѣіпие, аасз йе Геттѳ, Ьоигзеа йіѵегзез еіс. 

Еез таѣёгіаих зегѵапі а Гехёснііон (іе іонз сез (іеззіпз, 
зоні ігёз нотЬгенх, еі зонз се гаррогі, іез оЪіеіз Ьго(іё8 оП 
ігепі ріизіенгз дгонрез. 

Ее ргетіег, іе рінз ношЪгенх еі ауані іе рінз сі’ехісизіоп, 
езі сеіні сіез оіцеіз, знг іезднеіз іез (іеззіпз зоні Ъгосіёз еп соіоп 
гоиде он еп Ыапс, знг іопсі сіе іоііе. Моіпз гёрашіие езі іа 
Ъгосіегіе еп соіоп гоиде еі еп інётеіетрз еп /Й Ыеи. Он ігонѵе 
енсоге тоінз сі’оЪіеіз Ъгосіёз еп «огез сіе сііѵегзез соніенгз (днеі- 

днеіоіз аѵес (іеі’ог). Ее тоінз зонѵелі он ігонѵе Гетріоі, ронг 
Іа Ъгосіегіе, сіез Іиіпгз сіе сИѵегзез соніеиг (сез (іегіііёгез сагас- 

іёгізені рінз рагііснііёгетені ноіге /бне огіепіаіе). Еез оЬ)еі8 

аррагіепапі а се цтонре, зоні Іеззніѵаніз: еззиіе-шаінз, сігарз- 
сіе-ііі, гісіеаих (іе Иі, іаіез (І’огеШег, зЪігіпказ, сЪешізез, іаЪ- 

Иегз. Ее сіеззін ргіпсіраі езі огсііпаігетеиі Ьгосіё знс Іа іоііе 
тёте, еі сінсідиеіоіз гаррогіё; і1 з’у ігонѵе днеіднсіоіз еп сіез- 
зонз еі рінз гагешепі еп (іеззнз, сГанігез Ъансіез сіе сіеззінз, (Іе 
іпоіікіге ѵаіепг, зёрагёез Типе сіе Ганіге раг (іез Ъансіез сіе 
коітаізк (ёіойе сіе соіоп) гоиде, гагетені Ъіен. Еа Ьашіе ргіп- 
сіраіе рогіе іе нот сіе оиш (сіеззін), Іез асіігез сеіні (іе роАш 
(і'гізе он согнісііе) зирёгіеиг еі іп/'ег'іеиг. Ее іоні езі Ъогсіё еп 
Ъаз (і’шіе (іепіеііе огнетеніёе гнззе. Рінз І1 у а сіе гандёез он 
ёіадез Ъгосіёз, рінз і’еззніе-таінз, Іе сігар-сіе-ИІ оп іе іаЪІіег 
езі сонзісіёгё сотте гісЪе сі сіе Ьаиі ргіх. 

Ее зесоікі дгопре сопііепі іез соШ'нгез (іе іетте сіоні іез 
2 
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торыхъ одни шиты, по большей пасти, по холсту, рѣже по шел¬ 

ковымъ матеріямъ—золотомъ, шелками, блестками и жсмпу- 

гомъ, — а другіе, по тому же Фону, разноцвѣтною шерстью п 
шелкомъ (какъ и въ предыдущей группѣ, шерсть есть особен¬ 

ность восточной пашей полосы). 

Предметы третьей группы: ризы п проч., бываютъ выполпепы 
то просто по холсту, то по шелковымъ матеріямъ; атласу, штоФу, 

парчѣ, бархату; сообразно съ фономъ различенъ и матеріалъ 
для выполненія шитья; въ однихъ случаяхъ онъ очень простъ, 
въ другихъ —онъ состоитъ изъ золота, шелковъ, жемчуга, и т. д. 

Способы вышиванья также очень разнообразны. Глав¬ 

ныхъ группъ двѣ; вышиванье на рукахъ и вышиванье въ пяль¬ 

цахъ. 
Къ первой группѣ относится одинъ только видъ: шитье двѵ- 

стороннее, котораго примѣры представляютъ паши рпсупки 
Л';№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и т. д.; имя его пропсходптъ 
оттого, что съ обѣихъ сторонъ холста появляется совершен¬ 
но одинъ и тотъ же узоръ. Оно также, смотря по мѣстности, 

называется; въ клѣтку п по росписи. Шитье, въ большпнств'Іі 
случаевъ, красной бумагой; иногда частью и спппмп нитками 
(папр. Л'іЯ? 197 и 210). Это самое долгое шитье, потому что 
шьется вдвойнѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ, ато, по всей вѣроятности, п 
самое древнее паше шитье. Двустороннее шптье имѣетъ своп 
подраздѣленія; крупная клѣтка, мелкая клѣтка или молко- 

пись_самый продолжительный способъ,—п косая стежка (при¬ 

мѣры послѣдней: звѣзда въ 2, лучистые цвѣтки въ № 115 и 

т. д.). 

Между видами второй группы первое мѣсто занимаетъ шитье 

крестиками (см. нанрим. №№ 6, 16, 18, 23, 25 и т. д.). Въ 
иныхъ мѣстахъ оно также называется; верхошовъ, въ пятку, по 

машённому, на отмашъ, расколъ. Шьется всего чаще красной 
бумагой; но кромѣ того; синими нитками (.№ 124), разноцвѣтными 
шерстями (№№ 36, 37, 44, 45 и т. д.), разноцвѣтными шелками 
(№№ 80, 81, 82, 83, 161, 162 и т. д.). Это шитье гораздо ско¬ 

рѣе предыдущаго. 

Далѣе слѣдуетъ самое скорое шитье—наборомъ (см. нанрим. 

ЛЬ]'?; 28, 35, многогранники въ 67; 71, крупные цвѣты въ 
№ 73; 74, средняя полоса № 78; дерево въ № 108, и т. д.). 

Шитье это состоитъ въ томъ, что нитка постоянно ныряетъ 
вверхт) и внизъ, какъ при тканьѣ, такъ что одинъ стежокъ при¬ 

ходится на лицѣ, а слѣдующій на изнанкѣ холста. Другія на¬ 
званія этого шитья: бранью, по-браному, выкладкой. Шьется 
красной бумагой, иногда и синими нитками. 

Чрезвычайно оригинально такъ называемое шитье по-вырѣзи, 

состоящее изъ сквознаго Фона и шютнаго узора. Этотъ родъ 
шитья раздѣляется на два вида: шитье собственно по-вырѣзи, 

выполняемое такимъ образомъ, что изъ холста выдергиваются 
нити (обыкновенно 4 выдергиваются и 4 оставляются, потомъ 
опять 4 выдергиваются и 4 оставляются, и т д.), и послѣ того, 

иголкой съ бѣлой ниткой схватываются остав.іеппыя въ холстѣ 
нити такъ, что образуется яшлаемый узоръ (см. №№ 19, 43, 54, 
139, 146, 212 и т. д.),—и шитье по-перевити, выполняемое 
такпмъ образомъ, что всѣ оставшіяся невыдерганпыми изъ хол¬ 
ста нити перевиваются иголкой съ ниткой, такъ что образуется 
какъ бы толстая канва, и по ней уже настилаютъ извѣстный 
узоръ (См. №№ 49, 51, 52, 65,103, 215 и т.д.). Образцы встрѣ¬ 
чающагося иногда шитья по-перевити, съ употребленіемъ также 
красной бумаги, и разноцвѣтныхъ нитокъ или шелковъ— 
11, 43, 54, 147 а). Первый способъ служитъ для простѣйшихъ 
рисунковъ, второй для болѣе сложныхъ. Вообще же шитье по 
вырѣзи, повпдимому, очень древне, наравнѣ съ шитьемъ, дву¬ 

стороннимъ. 

инея 80ПІ Ьгойёеа, ронг Іа та)еиге рагііе, 8пг пне ріссе бе 
Іоііе, р1и8 гагешепі знг без ёІоНез бе зоіе—ен ог, еп зоіез, аѵес 
раіПеІІез е1 еп регіез,—е1 Іез анігез, знг Гопб бнтёще [^епге, 

ен Іаінез е1 еп зоіез бе біѵегзез соніенгз (ісі соште бапз 1е 
5?гоире ргёсёбені, Іа Іаіне бапз Іез Ъгобегіез езі нпе рагііспіа- 
гііё бе поіге гопе огіепіаіе). 
Вез оЬіеІз би Ігоізіёте ^гонре: сІіазпЫез, еіс. зопі ехёспіёз 

іапібі зітріегаепі знг Іоііе, Іапібі знг ёІоНез еп зоіе, заііп, ба- 

таз, Ъгосагб, ѵеіснгз; зиіѵапі Іе Гопб, ѵагіепі Іез гааіёгіанх 
зегѵапі а Іа Ьгобегіе; бапз сегіаіпз саз ііз зопі зішріез, е1 бапз 
б’анігез-ііз сопзізіепі еп ог, зоіез, регіез еіс. 

Вез ёепгез Пе Ъгойегіе зопі ё^аіешепі Ігёз-ѵагіёз. П у 
а ісі бепх дгонрез ргіпсіранх: Ьгоіегіе а Іа тагп е1 ЬгоЛегіе пи 
тёііег. 

Ве ргсшіег дгопре пе сопПепі цн’іт зені зонз-депге, \кЬго- 

іетіе запз етега, бопі Іез ехетріез понз зопі оіГегІз раг по.ч 
беззіпз №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 еіс. Ве пот ѵіепі бе се 
і[ие Іа Іоііе топіге без бепх сбіёз ехасіетепі Іе тёше беззіп. 

Вез анігез потз бе сеііе Ьгобегіе бапз бШёгепІез ргоѵіпсез, 
зопі; ЬгоЛ. уиаігШёе, Ьгоёі. сбаргеа тоШе. Ве беззіп езі ехё- 

сніё, рош- Іа таіенге рагііе, еп соіоп гопде, ^ие1^иеГоІ8 анззі 
еп рагііе еп Й1 Ыен (Іез №№ 197 с1 210). Се §епге бе Ьгобе¬ 

гіе езі Іе рінз Іепі, саг оп боіі Гехёсніег еп бонЫе; еп тёте 
Іешрз, зеіоп Іоніе ргоЬаЬіИІё, с’езі поіге ріиз апсіеп §епге бе 
Ьгобегіе. Вез зоиз-біѵізіопз бе Іа Ьгобегіе запз епѵегз зопі: Іе 
дтпі е1 1с реШ уиадтШё (се бегпіег з’арреііе епсоге Леааіп 
тіпиасик, ^ні езі Іе ргосёбё Іе рінз 1оп§) е1 Іе роЫ оЫІуие 

(поиз аѵопз без ехетріез бе се бегпіег бапз Іез ёіоііез би 
№ 2, бапз Іез йепгз габіёез би № 115 еіс.). 
Раппі Іез езрёсез би зесопб дгоире, Іа ргетіёге ріасе ар- 

рагііепі ап роіпі сгоіаё (ѵоуег Іез 6, 16, 18, 23, 25 еіс.). 

Бапз ріизіеигз Іосаіііёз, се §епге бе Ьгобегіе езі аиззі аррсіё 
Ьгосі. еп Леааиз, ЬгоЛ. аи Шоп, Ъгосі. аи роШ соигапі, ЬгоЛ. еп 

Леих. ЕПе езі ехёсиіёе Іе ріиз зоиѵепі еп соіоп гои§е, таіз 
аиззі: еп Ы Ыеи (ѵ. Іе № 124), еп Іаіпез бе соиіеигз біѵег.чез 
(ѵ. Іез №№ 36, 37, 44, 45 еіс.), _ еп зоіез біѵегзез (ѵ. Іез 
№№80—83,161,162 еіс.). Сеііе Ьгобегіе езі Ьіеп ріиз ехрёбіііѵе 
дие Іа ргёсёбепіе. 
Аргёз сеіа зиіі Іа Ьгобегіе Іа рінз гарібе, Іа Ьгобегіе а роіпі 

Летпі (роиг ехетріез ѵ. №№г 28,35, Іез роіу^опез би № 67; 71, 

Іез ёгапбез йепгз би № 73; 74, Іа Ьапбс тоуеппе би № 78; 

ГагЬге би № 108, еіс.). Ве ргосёбё бе Іа Ьгобегіе сопзізіе еп 
се дие Іе Ш ѵа езі ѵіепі а Ігаѵегз Іа Іоііе, сотгае бапз Іе Ііз- 

8а§е, бе зогіе ди’ип роіпі аррагаіі зиг Гаѵегз, е1 Іе зиіѵапі 
зиг Іе геѵегз бе Іа Іоііе. Везаиігез потз бе сеііе Ьгобегіе зопі: 
ЬгоЛ. Ле Наааде, ЬгоЛ. Ле ріауиаде. ЕИе езі ехёсиіёе еп соіоп 
гоиде, ^ие1^иеГоі8 аиззі еп й1 Ыеи. 

Вп §епге бе Ьгобегіе Іогі огіеіпаі езі Іа Ьгобегіе соп- 
зізіапі еп ип Іопб а ]оиг е1 ип беззіп сотрасіе. II у а ісі 
бепх зоиз-^епгез; Гип езі Іа Ьгоб. а /і/ Игё ргоргетепі ЛИе, дпі 
сопзізіе а Іігег бе Іа Іоііе ип потЬге бе йіз (огбіпаігетепі 4 

йіз Іігёз ЗОПІ зиіѵіз раг апіапі бе йіз гезіёз еп ріасе, епзиііе 
ѵіеппепі 4 аиігез йіз Іігёз зиіѵіз бе 4 йіз сопзегѵёз, еіс.), а- 

ргёз сргоі аѵес ипе аі^иШе е1 ип й1 Ыапс оп ехёсиіе зиг Іез 
ЙІЗ гезіёз еп ріасе Іе беззіп ѵоиіи; Гаиіге зоиз-^епге езі Іа 
Ьгоб. б ѴепіогШё, диі сопзізіе а епІогІіИег, аи тоуеп б’ипе 
аідиіііе аѵес Й1 Ыапс, сЬасип без йіз сопзегѵёз бапз Іа Іоііе, 
се циі Іогте ип §епге бе сапеѵаз ёраіз, е1 с’езі зиг се Іопб 
ди’оп р1а^ие Іе беззіп ѵоиіи (ѵ. Іез №№49,51, 52, 65, 103,215, 
еіс.). Вез ехетріез бе Іа Ьгобегіе а І’епІогШІё, ехесиіёе аи тоуеп 
бе соіоп гои§е, бе йіз е1 бе зоіез бе біѵегзез соиіеигз, а)ои- 

Іёез аи йіз Ыапез зе ѵоіепі аих №і№ П, 43, 54, 147 а). Верге- 

гпіег депге бе Ьгобегіе езі айесіё аих беззіпз зітріез, Іе 
зесопб—аих беззіпз сотріідиёз. Еп ^ёпёга!, Іа Ьгобегіе а й1 

Іігё зетЫе ёіге Ігёз-апсіеппе, аи тёте бедгё яие Іа Ьгобегіе 
запз епѵегз. 



VII 

Тканые узоры воспроизводятъ (обыкновенно красной бума¬ 

гой) рисунки всѣхъ этихъ четырехъ родовъ, по ограничиваясь 
впрочемъ одн’Ізми только геометрическими Фигурами, крестами, 
звѣздами ромбами и т. д. (см. 20, 20, 34, 50); ппогда,кром'І’. 

красной бумаги, узоръ ткутъ и разнодзѣтпымп пііткамп (см. 

.№ 48). 
Въ новѣйшее время стало вводиться ніптье въ тамбуръ (см. 

№№ ПО, 1і2, 117, 148 и т. д.), по пспо.тяемые этпмъ спосо¬ 

бомъ узоры хотя и воспропзводятъ многіе старые образцы, но 
обыкновенно бываютъ очень пскаясепы и грубы. 

Жружево, очень разнообразныхъ іт изящныхъ узоровъ, пле¬ 

тется по большей части бѣлыми ппткамп (№№ 43, 54, 68, 99 
1)18, 112 Ыз, 185, 215); по иногда бѣлое кружево прошивается 
красной бумагой п цвѣтными нитками („ѴѴ; 124, 147 а). Кру¬ 

жевами особенно славится Орловская губернія, всего болѣе 
Мценскій уѣздъ. 

Бзаключепіе этого обзора родовъ вышиванья замѣтимъ, 

что многіе изъ узоровъ носятъ своеобразныя народныя про¬ 

звища. Один изъ нихъ происходятъ отъ пменп мѣстъ и лицъ, 

наприм. Самерка (Хг 114), отъ озера Самра, .9аямскгм (отъ села 
Заяиья), Ваклачевскій (Жг 39), Аленинъ (.Хг 47); другія отъ имени 
предметовъ, съ которыми имѣютъ, по понятію народному, сход¬ 

ства, наприм. крестивйкъ (Л'еХ» 84, 85, 150), калиновые листья 
[Шг 7, 78), яблоки (Х: ІЩ, ручеекъ (№ 198)—отъ изображен¬ 

ныхъ тутъ громадныхъ рукъ, мышиныя тропки (Хг 38), витой 
ключъ (X" 36) и т. д. 

II. 

Къ какому времени относятся паши узоры? Древняго-ли они 
происхоліденія, или новаго? Вотъ вопросы величайшей важности, 

па которые однакоже въ русской ученой литературѣ нельзя 
найти отвѣта, потому что она и вообще покуда этимъ предме¬ 

томъ не занималась, повпдпмому не считая его достаточно 
ваяінымъ. Что лю касается мнѣній, высказываемыхъ людьми, 

далѵе имѣющими нѣкоторое понятіе о народной бытовой пашей 
лшзни. то они, въ большинствѣ случаевъ, совершенно далеки 
отъ истины. Такъ, наир., большинство убѣждено у пасъ, какъ 
въ чемъ-то совершенно несомнѣнномъ, что узоры нашихъ по¬ 

лотенецъ, простынь и т. д. —ничто ипо, какъ капризныя вы¬ 

думки и случайныя Фантазіи крестьянокъ, вышивавшихъ тѣ 
предметы, или лее—помѣіциковъ и помѣщицъ, выдумывавшихъ 
или заказывавшихъ тѣ узоры. Очень часто молено услышать 
ссылки на то, что вотъ такая-то крестьянка, замулеияя женщина 
или дѣвушка такой-то губерніи, уѣзда, и деревни, именно сла¬ 
вилась выдумываемыми, сочиняемыми ею узорами; что такая-то 
помѣщица приказывала своимъ крестьянкамъ или дво]іовымъ 
дѣвушкамъ копировать въ своихъ вышивкахъ тѣ или другіе 
узоры; что такія Фигуры, какъ наприм. двуглавыя птицы, оттого 
такъ часто встрѣчаются на полотенцахъ и проч., что онѣ ско¬ 

пированы прямо съ двуглавыхъ орловъ на мѣдныхъ пятакахъ, 

при недостаткѣ другихъ оригиналовъ слулеившихъ образчиками; 
что другія Фигуры, какъ папр. «птица сиринъ» и т. п., скопиро¬ 

ваны съ лубочныхъ картинокъ, и т. д. Въ свою очередь, другіе 
люди, имѣющіе претензію быть глубокомысленными и научными, 

утверледаютъ, что узоры нашихъ полотенецъ., простынь и проч. 
имѣютъ происхоледеніе, которое очень легко опредѣлить и 
столько же легко пріурочить къ той или другой эпохѣ. Такъ 
напр., разныя Фигуры крестовъ доказываютъ (говорятъ они) 

происхожденіе религіозное, христіанское, и чтобъ установить 
эпохи, къ которымъ онѣ именно относятся, стоитъ только на¬ 

чать отъ самой простѣйшей Фигуры, всего болѣе приближаю¬ 

щейся къ Формѣ обыкновеннаго це; ковиаго, равносторонняго 
креста, и идти потомъ къ другимъ, болѣе слолшымъ или укло¬ 

няющимся Формамъ, являющимся представителями временъ 
позднѣйшихъ; двуглавыя птицы—это царскіе двуглавые орлы, 

доказывающіе происхождепіе не ранѣе ХѴІ-го столѣтія; зданія 

Вез сіеззіпз Невёв герго(іиі8еп1(ог(ііпаігетеп1; епсоіон гоп^е) 

Іез й^нгез йе Іопіез сез ^иа1^е саіё^огіез, таіззе Ьогпепі ппі- 

([нетеп! аих іідигез ^ёотёігіцнез, ІеІІез дне сгоіх, ёіоііез, 1о- 

нап^ез еіс. (ѵ. Іез .ѴХг 20, 26, 34, 50); циеІцпеГоіз 1е сіеззіп езі 
анззі Ііззё еп Шз ііе сопіеш’з сііѵегзез (ѵ. 1е X» 48). 

А пне ёросціе іносіегпе а соштенсё а з’іпігосіиіге Іа Ьгойе- 

гіе аи іатЬоиг (ѵ. Іез ПО, 112, 147, 148 еіс.), таіз Іез 
сіеззіпз ехёспіёз сіе сеііе іа^он, цнсісціе гергойшзапі йез огщі- 

напх ансіенз, зонѣ ронг Іа ріираіѣ сопзісІёгаЫешепІ сзігоріёз 
еі ^гоззіегз. 
Вез іепІсНез, сіе сіеззіпз Іогі ѵагіёз е1 ё1ё§;ап1.8, зоні оічИпаі- 

гешепѣ соніесйонпёез еп Ш Ыапс (ХгХ; 43, 54, 68, 99 Ыв, 112 

Ы8, 185, 215); серепсіапі Іа сіепіеііе Ыапсѣе езІ апззі днсібпе- 
Іоіз епігейіёе сіе соіоп гоіще еі сіе Шз сіе сііѵегзез сопіеигз ХХ? 

124, 147 а). Ве д;оиѵегпепіеп1 сі’ОгеІ (е1 рагІіспИёгетепІ; 1е 
(1І8ІГІСІ; сіе Мгепзк) езі Іатеих рас зез сіепіеііез. 

Еп Іеппіпапі ееі аррег^и сіез ^еигез сіе Ьгосіегіе, поиз оЬ- 

зегѵегопз, ^ие ріпзіеигз сіез сіеззіпз тепііогшёз рогіепі сіез 
пошз паііопаих Іогі огі§іпаих. Вез нпз ѵіеппепі сіе потз сіе 
Иенх е1 сіе регзоппез, раг ехетріе Затегка (Х“ 114), сіи Іас сіе 
8атга, Аауапвку (сіи ѵіИа^е сіе /5ауапіё), ВакІаШіеьвку (Х 39), 

сіеззіп йЧ-Шёпе (X 47); Іез аиігез—сіи пот сіез оЬ,'|е1з, аих диеіз 
ІІ8 геззетЫепІ зеіоп Гісіёе рориіаіге; раг ехетріе сгоіх огпве 
(.ХіХ» 84, 85, \Ь0),{ёиШе8 сІ’оИег (,ХХ 7, 1Ъ),ротте8 (X» 104), Іев 
таіпв (Хі 198), се сіегпіег а саизе сіез таіпз ёпогтез сщ’И ге- 
ргёзепіе, ре(г{8 вепііегвіе воигіз (,Х 38), сіе)" еп (Х/36) еіс. 

II. 

Ве сіиеііе ёро(|ие ргоѵіеппепі поз сіеззіпз огпетепіаих? 8оп1- 

ііз апсіепз он тосіегпез? Ѵоііа ипе ^ие81іоп сіе Іа ріиз Ьаиіе 
ітрогіапсе, а Іариеііс серепсіапі поиз пе Ігоиѵопз роіпі ^и8^и’а 
се Іоиг сіе гёропзе йапз Іа ІіИёгаІиге .чсіепіійрие гиззе, циі пе 
з’еп езі тёте разепсоге оссирёе, Іа ге^агсіапі аррагетені сотте 
реи зёгіеизе. Оиапі аих оріпіопз сіез регзоппез сщі опі тёте ипе 
сеііаіпе соппаіззапсе сіез оЬ)е1з аррагіепапі аи сегсіѳ сіеіаѵіе 
іпіёгіеиге сіи реиріез—еіісз зопі, роиг Іа рінрагі, Іогі Іоіп сіе Іа 
ѵёгііё. С’езі аіпзі, раг ехетріе, ^ие сііех поиз Іа шаіогііё езі 
регзиасіёе сотте сГипе ѵёгііё сотріёіетепііпсІиЬіІаЫе, цііеіез 
сіеззіпз сіе поз еззиіе-таіпз, сіе поз сІгарз-сІе-ИІ еіс., пе зопі. 
аиіге сііозе цие сіез іпѵепііопз саргісіеизсз е1 сіез Іап1аі.зіез 
і'огіиііез сіез раузашіез, раг диі еііез зопі ргосіиііез, он Ыеп 
сіе тезсіатез е1 сіе теззіеигз Іез ргоргіёіаігез, бпі аигаіепі 
іпѵепіё ои сотташіё сез сіеззіпз. II п’езі раз гаге сГепІепсІге 
сііге, дие ІеІІе ои Іеііе раузаппе, Іеішпе тагіёе оп іеіше Шіе, 

ѣаЬіІапІе сіе 1е1 §оиѵепіетеп1, сіе 1е1 сіізігісі е1 сіе 1е1 ѵШа^е, 
а Іоиі сіе Іа ріиз Ііаиіе сёІёЬгіІё а саизе сіез сіеззіпз ітепіё» 

ои сотроеёз раг еііе; дие Іеііе сіагае-ргоргіёіаіге аѵаіі таіпіез 
Іоіз огсіоппё а зе.з раузаппез ои а зез зегѵапіез сіе гергосіиіге, 
сіапз Іеигз Ъгосіегіез, Іеіз он Іеіз сіеззіпз; дне сегіаіпез й§и- 

гез Іеііез дие, раг ех., іез оізеаих а сіеих Іёіез, зе геігои- 

ѵепі зі зоиѵепі зиг Іез еззиіе-таіпз еіс., рагее ди’еііез зопі 
соріёез іттёсііаіетепі сі’аргёз Іез аі^іез а сіеих Іёіез сіез дгоз 
зоиз, Іаиіе сіе теШеигз тосіёіез; дие сГаиІгез й^игез, раг ех- 

сеііез сіез «оізеаих-зугёпез» зопі соріёез сГаргёз сіез ріёсез сіе 
Пта^егіе рориіаіге, еіс. А іеиг Іоиг, сі’аиігез регзоппез, ауапі 
сіез ргёіепііопз а Іа ргоіопсіеиг еі а 1а зсіепсе, аі'йппепі дие поз 
(іезбіпз опі ипе ргоѵепапсе ди’іі зегаіі Іасііе сіе сіёіеппіпег е1 
сіе гап^ег а Іеііе ои Іеііе ёродие. С’езі аіпзі дие Іез сІШёгеп- 
Іез й^игез сіе сгоіх ргоиѵепі (сіізепі-ііз) ипе ргоѵепапсе геіі- 
§іеизе сйгёііеппе, е1 роиг йхег ехасіешепі Іез ёродиез аих 
диеііез еІІез зе гаррогІепІ,і1зи{йгаі1 сіе сотшепсег й’аЪогсІ раг 
Іа й§иге Іа ріиз зішріе, сеІІе диі зе гарргосііе Іа ріиз сіе Іаіог- 

те сіе Іа сгоіх ессіёзіазіідие соттипе, ёдиііаіёгаіе, е1 раззег 
епзиііе аих аиігез Іоггаез, ріиз сотрИдиёез ои сііѵег§еп1ез, диі 
аррагііеппепі йсіез Іетрз розіёгіеигз; Іез оізеаих а сіеих Іёіез— 

се зопі Іез аі§1ез а сіеих Іёіез сіез С2аг8,1ётоіёпап1 сі’ипе огі- 



VIII 

съ престами наверху — это церкви, всегда бившія передъ гла¬ 

зами вышивавшихъ крестьянокъ и т. д. 

Все это невѣрно и не имѣетъ ровно никакого значенія при 
•объясненіи нашихъ узоровъ. Броисхолденіе ихъ совершеппо 
другое. 

Безъ сомнѣнія, въ огромной массѣ русскихъ шитыхъ узоровъ 
есть нѣкоторое количество такихъ, которые выдуманы помѣ¬ 

щицами и крестьянками, въ новѣйшія времена, или скопированы 
ими съ какихъ-нибудь попадавшихся имъ на глаза предметовъ; 

но процентъ ихъ въ общей слояшости такъ малъ, такъ ничто- 
яшнъ, что о немъ не стоитъ говорить. Меліду тѣмъ, сколько 
ніі разспрашивай, въ любомъ углу Россіи, крестьянокъ, выши¬ 

вающихъ полотенца, простыни, головные уборы и проч., всюду 
постоянно услышишь, что онѣ шьютъ, хотя п на память, по 
всегда по преліпимъ, изстари ведущимся образцамъ, переда¬ 

ваемымъ изъ рода въ родъ. Въ то яш время, столько зке оши¬ 

бочно предполозкепіе о христіанскомъ, царскомъ иди государ¬ 

ственномъ п тому подобномъ происхолздепіи ихъ. 

И по мѣсту, и по времени, паши узоры никакъ не могутъ 
прішадлеяіать туда, куда ихъ хотѣли бы отнести, по незнанію. 

Но времени—ОШ не принадлежатъ во времени царскому, по¬ 

тому что тѣ фигуры, которыя (какъ паприм. двуглавыя птицы) 

на первый взглядъ относятся какъ будто бы спеціально ко вре¬ 
мени царскому, встрѣчаются у насъ узке гораздо ранѣе учреяз- 
депія царскаго достоинства и принятія двуглаваго государствен¬ 

наго орда; на многихъ памятникахъ," совершенно иного содер¬ 

жанія и значенія, и доказываютъ, что надо имъ искать другаго 
объясненія. Тѣ же между другими Фигурами, которыя па пер¬ 

вый взглядъ каліутся (какъ паприм. разнаго вида кресты) при- 

надлезкащнми къ кругу христіанскихъ идей и изобразкепій, 

встрѣчаются въ огромномъ количествѣ уже и во времена, за¬ 

долго предшествовавшія христіанству. 
По мѣсту, наши узоры не могли произойти спеціально въ 

нашемъ отечествѣ, потому что существуютъ у многихъ другихъ 
пародовъ съ незапамятныхъ временъ, гораздо раньше появленія 
Руси на исторической сценѣ. Эти-то вопросы и слѣдуетъ раз¬ 

смотрѣть. 

У насъ есть подъ руками цѣлый рядъ памятниковъ, дозво- 

ляющихъ пріурочивать узоры русскихъ полотенецъ, простынь 
и проч. ко времени несомнѣнному. Это—орнаменты и заглав¬ 

ныя буквы нашихъ рукоігисей. Время происходідеиія каждой 
рукописи почти всегда можетъ быть опредѣлено съ полнѣйшею 
достовѣрностыо, и вотъ на такія-то твердыя точки опоры мо¬ 

гутъ опереться русскіе узоры. 

Главнѣйшія и характернѣйшія Фигуры нашихъ вышивокъ 
имѣютъ самое близкое сходство съ орнаментами и заглавными 
буквами нашихъ рукописей XII, XIII и XIV вѣковъ, особ¬ 

ливо двухъ послѣднихъ, и здѣсь закдЕочаются необыкно¬ 

венно важные матеріалы національнаго нашего искусства и ми¬ 

ѳологіи (русунки рукописей XII вѣка содержатъ по большей 
части лишь первые зачатки того, что съ полною силою и оп¬ 

редѣленностью высказалось въ рисункахъ рукописей ХПІ и 
XIV вѣка). Для примѣра представимъ слѣдующіе немногіе, но 
вполнѣ убѣдительные примѣры. 

Наши многочисленныя двуглавыя птицы (,Ѵ№ 80—81, 149 

—150 и т. д.) имѣютъ своихъ прототиповъ въ изображеніяхъ 
двуглавыхъ птицъ, сильно распространенныхъ въ пашей дре- 

виости, и, между прочимъ, много разъ повторенныхъ и въ за¬ 

главныхъ буквахъ ХПІ и XIV вѣка. ІІршлагаемая здѣсь подъ лит. 

"іне розіёгіенге ан ХѴІвіёсІе; Іез ёсИйсез знппоніёз сіе сгоіх, 
се 80ПІ без ё^ІІзез, саг еііез зопі Іоіііонгз ехрозёез а Іа ѵне 
(Іей раузаннёз Ъгосіеизез еіс. 

Тоиі сеіа езі інехасі е1 н’а анснне ѵаіенг ронг Гехріісаііон 
(1е поз сіеззінз. Ьа ргоѵеиаасе ен езі сотріёіеінені аніге. 

Віеп еніенсіи, сіанз Іа гааззе сіез сіеззінз гнззез Ъго(іё8 І1 з’еп 
Іхоиѵе НН сегіаін ноіпѣге (Ійз аГінѵепБои ішііѵісінеііе йезрго- 

ргіёіаігез он г1е.з раузаннез, а пне ёро([ие гёсепіс, он Ъіен со- 

ріёз (І’аргёз Іез (Ііѵегзез оЬ)е1;з дні з’оИтаіепі 1е ріііз зоиѵепіа 
Іеиг ѵне: таіз Іа ргорогБон, ан тіііен сіеіатаззе дёнёгаіе, езі 
(Іапз се саз зі тіпіте, зі пнПе, «ін’еііе не піёгііе ансіше шепБон. 

Ог, Іоніез Іез Іоіз сріе Гоп гщезБопие, (Іапз Іеііе сопігёе ѵоніие 
(Іе Іа Внззіе, Іез раузаннез, Ьгосіапі Іез еззиіе-інаіпз, Іез (ігарз- 
(1е-Іі1, Іез соій'игез еіс., оп гедоіі 1ои)оиг8 Іа тете гёропзе, за- 

ѵоіг, сріе Іоні еп Ьгосіапі Іенгз сіеззіпз сіѳ тётоіге, еііез зні- 
ѴСПІ сопзіаттепі (Іез огщіпаих ІгасІШоішеІз, ѵепапі (Іез Іетрв 
ипсіет, е1 Ігапзшіз (Іе дёпёгаііон ен §ёпёга1іоп. Тані зонз Іе 
гаррогі сіез Іосаіііёз, ({не зонз сеіні сін Іетрз, поз (Іеззіпз пе 
ренѵепі ен анснпе Іа^он ёіге гаррогіёз Іа ой оп Іе ѵонсігаіі 
<іиеІ(]ие!оІ8. 

8оив Іе гаррогі Ли іетрз—ііз п’аррагііеппепі раз а'Гёро^ие 
(Іез с/аг8, саг Іез йдигез (Іеііез ^ие раг ех. Іез оізеаих а (Іеих 
Іёіез) дні, ан ргешіег соіір сі’ооіі, зетЪІегаіепІ зе гаррогіег зрё- 

сіаіеіпепі а сеііе ёродне, аррагаіззепі сііе/ понз Ъіеп аѵапі 
Гіпзііінііоп (Іе 1а сИ^ніІё (Іе сгаг е1 Гасіорііоп, раг Гёіаі, (іе 
Гаі^іе а (Іенх Іёіез,—зиг (іез топптепіз (і’нпе зщпіаііоп Іоні 
анІгс, е1 ѵеніепі, раг сопзёднені, нпе ехрИсаІіоп сошріёіетені 
(ІІЙёгепІе; рінзіеигз анігез й^нгез (Іеііез (ще раг ех. Іез сііѵегзез 
сгоіх) дні рагаіігаіепі аррагіепіг ап сегсіе сГісІёез е1 сіе гергё- 

зепіаііопз сЬгёІіеппез, зе генсопігепі еп таззе (1ё)а а (іезёро- 

(|ие8 (Іе Ьеансоир апіёгіенгез а Іа геіідіон сѣгёііеппе. 

8оиз Іе гаррогі Лев Іосаіііез, поз огпетеніз п’опі рй паііге 
зрёсіаіетені (Іапз Іе зеіп сіе поіге раігіе, саг ііз ехізіепі сііег 
Ьіен сі’апігез рспріез (Іе Іетрз ітшёпюгіаі, Ьіеп атапі Гаррагі- 
1І0П (іе Іа Пііззіе ан зепіі сіе Гйізіоіге. Е1 се зоні сез днез- 

1І0П8 сіні (іоіѵепі ёіге ехатіпёез ісі. 

Хонз аѵопз а поіге сіізрозіііоп Іоні нпе зёгіе сіе топптепіз 
(ціі сіоппепі Іа Іаснііё сіе гап^ег Іез (іеззіпз сіез еззніе-таіпз, 

(1гар8-(іе-1і1 еіс. гнззез, а нпе ёродне іп(іиЪі1аЫе. Се зопі—Іез 
огпетепіз е1 Іез іпіііаіез сіе поз іпапнзсгііз. Ь’ёродне (іе Іа 
ргоѵепапсе (іе сііадне таппзсгііз рені дёпёгаіетепі ёіге йхёе 
аѵес Іа рінз сотріёіе ехасііішіе, еі с’езі зиг сез зоіісіез роіпІ8 

(Гаррні дне зе Ьазепі Іез сіеззінз гнззез. 

Без й^игез Іез рінз ііпрогіапіез е1 Іез рінз сагасіёгізііднез 
сіе по.з Ьгосіегіез оні нпе гсззетЫапсе Ігёз гарргосігёе аѵес Іез 
огпетепіз е1 Іез іпіііаіез сіе поз іпапнзсгііз сіез XII, XIII е1 

XIV зіёсіез, рагІіснИёгетепІ аѵес сенх (іез (іенх (іегпіегз, е1 

с’езі ісі дне зопі сіёрозёз Іез іпаіёгіанх Іез рінз гетагднаЫез 
(іе поіге агі паііопаі (Іез сіеззіпз (Іез тапнзсгііз сІн XII зіёсіе 
пе сопііеппепі ронг Іа рінрагі дне Іез етЪгуопз сіе се дні 
з’езі сіёѵеіоррё е1 з’езі ргосініі аѵес Іе рінз (іе ріёпіінсіе (іапз 
Іез тапнзсгііз сіез XIII е1 XIV зіёсіез). 

Гонг ргенѵе, понз сіоппонз ісі (Іез ехетріез рсн потЪгенх 
І1 езі ѵгаі, таІ8,пои8 Гезрёгопз, знййзаттепі регзназіі'з. 
Хоз оівеаих а Леих Шев (Л5№ 80,81, 149—156 еіс.) опііенг.з 

ргоіоіурез (іапз Іез гергёзепіаііопз (Ін тёте денге, Іогі нзііёез 
а поз ёроднез Іез гесніёез е1, епіге аніге, гёрёіёз Ьіеп сіез 
Іоіз сіапз Іез іпіііаіез (Іез XIII е1 XIV зіёсіе. Ь’ехетріе зонз Іа 
Іеііге А (гергосінізапі Гіпіііаіе гнззе 0) езі рігіз (іапз нп рзан- 



IX 

А Фигура (буква 0) взята изъ Псалтиря XIV вѣка, Импера¬ 

торской Публичной библіотеки (изъ колл. Фролова), Г°, № 2. 

Одноглавыя птицы, такъ часто встрѣчающіяся на нашихъ 
вышивкахъ, со сложеннымъ или распущеннымъ хвостомъ, но 
стоящія непремѣнно около дерева и обращенныя одна къ другой 
(№№ 82 верхній подзоръ, 107, 116—117, 120, 123, 125—12б’ 

130—135 и т. д.) имѣютъ много прототиповъвъ древнихъ па¬ 

мятникахъ и рукописяхъ. Прилагаемый подъ лит. В примѣръ 
(буква К) взятъ изъ Евангелія 1270 года, Румянцовскаго 
музея. 

Одноглавыя птицы, какъ бы прикрѣпленныя къ дереву и об¬ 

ращенныя другъ къ другу сишой—нерѣдкія въ нашихъ вышив¬ 

кахъ (X» 143), имѣютъ много прототиповъ въ нашей древно¬ 

сти. Прилагаемый подъ лит. С примѣръ (буква V) взятъ 
изъ Апостола XIV вѣка, I®, Публичной библіогеки (изъ колл. 
Погодина). 

Фантастическія четвероногія, стоящія подъ 'деревомъ, обра¬ 

тивъ голову назадъ (№№ 161, 163, 165 и т. д.), имѣютъ много 
прототиповъ въ пашей древности. Прилагаемый подъ лит. В 
примѣръ (буква К) взятъ изъ Евангелія 1270 года. Г®, Румян¬ 
цовскаго музея. 

Пег би XIV 8., аррагіенапі а Іа ВіЫіоШёдие ітрёгіаіе рнЫі- 
цне (соИ. Егоіой), Р, № 2. 

^ Ьев оізеаих й ипе Ше, аі соттшіз бапз поз Ьгобетіез (Іан- 

ІОІ Іа циеие ріоубе е1 іяпіоі Іа циене ёіаібе) е1 іошпёз Ѵип ѵегв 
І'аміге (№№82 беззін зирётіеиг, 107,116—117, 120, 123, 125— 

126, 130 —135 е1с.) онІЬіен без ргоіоіурез бапз Іез ніоннтепіз 
ансіенз е1 банз Іез танизсгііз. Е’ехетріе, ойеті зоиз Іа ІеМге 
В (тергобиізані ГінШаІе гиззе К) езі ртіз бапз І’Еѵан^іІе бе 
1270, Р, би тизёе ЕоитіанігейР. 

Ьев оівеаих а ипе Ше,диі ветЫепі ёіге Ііхёв аГагЬге е(аЛоввёв, 
соттинз бапз поз Ъгобегіез (№ 143), опі Ьеаисоир бе ргоіо- 

іурез бапз поіге агі апсіеп. Ь’ехетріе оіГегІ зоиз Іа Іейте С (ге- 

ртобиізапі 1’іпіПаІе гиззе V) езі ртіз бапз ип Арозіоіаіге би 
XIV 8.,Р, бе Іа ВіЫіоШёцие риЫідие (соИ. Ро^обіпе). 

Ьев ^ш^Л^иреЛев (апіавѴщиез, ее іепапі воив ип агЪге, Іа Ше 
геіоигпёе еп аггіёге (№№ 161, 163, 165 еіс.), опі Ьеаисоир бе 
ргоіоіурез бапз поіге апПциіІё. Е’ехетріе оіГегІ зоиз Іа Іейге 
В (гергобиізапі 1 іпіПаІе гиззе К) езі ртіз бапз 1’Еѵап§і1е бе 
1270, I®, би тизёе ЕоитіапігоІГ. 

(фантастическія живогпныя, въ вѣнцгъ, съ распущенными 
крыльями и хвостомъ, растворенною псістью и простертыми 
впередъ латами (№160 Ъ ') нерѣдко встрѣчаются въ ішоб- 

раясеиіяхъ древняго нашего искусства. Прилагаемый подъ лит. 

Е примѣръ (буква 0) взятъ нзъ Псалтиря XIV вѣка, Г®, Пу¬ 
бличной библіотеки, № 3. 

(Фантасгпическія существа, съ птичьимъ тѣломъ и человѣ¬ 

ческимъ лицомъ (.№№ 135 с, 147, 215 и т. д.)оче[іь часто встрѣ¬ 

чаются въ древнихъ русскихъ памятникахъ. Прилагаемый подъ 
лит. Е примѣръ (буква И) взягъ изъ Евангелія XIV вѣка, В 

библіотеки Академіи Наукъ. 
Фантастическіе львы стоящіе 

съ поднятой лапой у дерева (ЛЩ 
124, 162, 164 и т. д.); человѣче¬ 

скія фигуры, держащія въ подня- 

тыхъ рукахъ гггпицъ, вѣточки и 
сосуды (№№ 122, 127, 137, 153 

155, 156, 160 а, 161, 167—170 

176—177,180, 183 и Т.Д.), илиже 

держащія на привязи фантасти¬ 

ческихъ звѣрей и животныхъ (№№ 
190, 207, 208, 210, 21 1 и т. д.), 

также имѣютъ своихъ прототи¬ 
повъ въ древнихъ нашихъ па¬ 

мятникахъ, и, въ томъ числѣ, въ орнаментахъ и заглавныхъ 
буквахъ рукописей ХШ и XIV вѣка. Мы не приводимъ при¬ 

мѣровъ, по ихъ многочисленности; но приведемъ одну очень за- 

’) По ошибкѣ рисовальщика, этотъ рисунокъ (помѣщепііый на листѣ 
ШІ Ъ) обозпаченъ цифрою 138, вмѣсто 1в0 Ъ. 

Ьез аттаих (апіавіщиев, апес ипе соигоппе виг Іа Ше, кв аікв 
её Іа ^иеие ёісЛёев, Іа диеие оиыгк её ёев дтіфев аьапсёев (№ 
160 ё ‘) зопі Ігёдиепіз бапз Іез гергёзепІаПопз бе пойе апсіеп 
агЕ Еехетріе оІГегІзоизІа Іейте Е (гертобшзапі Гіпійаіе гиззе 
0) езі рпз бапз ип РзаиЙег би ХІѴз., Г, бе Іа ВіЫіойіёоие 
риЬІщие, № 3. 

Ьев ёёгев рапёавёщие а согрв й'оівеаи её а ^диге китаёпевіШг 

135 с, 147, 215 еІс.)8оп1; Ггёциепй бапз Іез апсіепз топитепіз 
гиззе-з. Е ехетріе оНегІ зоиз Іа Іейте Е (гергобиізапі Гіпійаіе 
гиззе И) езі ртіз бапз ип Еѵаіщііе би ХІѴз., Г®, бе Іа ЫЫіоІЬё- 
цие бе Гасабётіе без зсіепсез. 

! і-і'ѵѵс.л/і/у Ы/іыьыи, 

аиргдв дёип агЬге, ёа раёёе ёеѵёе (№№ 
124, 162, 164 еіс.); ёев /ідигев 1ш- 

таіпев ёепапё сёапв Іеигв таіпв ёе- 

ѵёев сёев оівеаих, сёев гатеаих её 
Лев ѵавев (№№ 122, 127, 137, 153, 

155, 156, 160 а, 161, 167 — 170,' 

111) 180) 183, ей.), ои Ьіеп 
ёепапё еп ЬгМе Лев апітаих [апёа- 

вёщиев (№№ 190,207, 208,210,211 

ей.) опі ё§аІетеп(; без ргойіурез 
бапз поз топитепіз апсіепз, еі 
аиззі бапз Іез огпетепіз еі Іез 

іпійаіез бе поз тапизстііз без XIII еі XIV зіёсіез. Хоиз пе боп- 

попз раз б’ехетріез, циі зетаіепі Ігор сотрііциёз, таіз поиз 
приз Ьогпетопз а сііет ипе й§иге Іогі гетагциаЫе (Іе № 168) 

’) Раг ипе еггеиг сіи йеѳвтаіеиг, се сіезяіп (ріасё аиг Іа ІеиШѳ ЫІІ 
6) рогіе Іе сІііП'ге 138, аи Ней бе 160 Ь. 
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мѣтательную Фигуру (№ 168)—несущую на ко^)омыслѣ сосуды, о 
значеніи которыхъ будетъ говорено ниже: точно таіае же сосуды 
несетъ на коромыслѣ одна Фантастическая Фигура (буква Т) въ 
Паремейникѣ 1271 года, 4", Публичной библіотеки: она пред¬ 

ставлена у насъ подъ лит. С. 
Деревья, которыхъ вѣтки кончаются большими цвтпками 

(.Х№ 67 верхній подзоръ; 124—126, 133, 136, 147 — 148, 155 

верхній подзоръ; 157, 165, 170 и т. д.) очень обыкновенны въ 
древнихъ нашихъ памятникахъ. Прилагаемый подъ лит. И 
примѣръ (буква Р) взятъ изъ Евангелія XIV вѣка, Г, биб¬ 
ліотеки Академіи Наукъ. 

Фантастическія крылья, кот орыми снабжены на нашнхт. 

вышивкахъ извѣстныя колеса и деревья или столбы (№Х? 160 

а и Ь ’), 204 и т. д.) встрѣчаются и въ древнихъ русскихъ па¬ 

мятникахъ. Прилагаемый подъ лит. I примѣръ (буква К) взятт. 
изъ Евангелія XIV вѣка. Г", библіотеки Академіи Наукъ. 

Навязи или узлы, прикрѣпляемые къ деревьямъ (ЛіІѴг 209, 

191, 105 пижній подзоръ, 94 нижній подзорт., 90, 9), очень 
обыкновенны на натинхъ памятникахъ. Примѣръ изъ рукопи¬ 
сей см. па предъидуш,ем'г. рисункѣ. 

Наконецъ, деревья по большей части на конусовидныхъ 
основаніяхъ, съ прикрѣпленными къ шімъ орнаментальными 
пластинками разной Формы и другими украшеніями (№№ 73, 

100, 101, 116—118, 126, 130, 134, 136, 143, 145 и т. д.), 

играютъ очень значительную роль въ древнихъ русскихъ па¬ 

мятникахъ. Что же касает ся до рукописей, то мы представляемъ 
здѣсь подъ лиг. К. одинъ изъ примѣчат ельнѣйшихъ и краси¬ 
вѣйшихъ примѣровъ этого рода (буква Т), заимствованный 
изъ Псадтиря XIV вѣка, 4", Публичной библіотеки, № 2 (изъ 
колл. Погодина). 

рогіапі, аих йеих Ьоиів Л'ип ЪаІапсіег,йе8 ѵазев, (Іопііі вега раг- 

1ё рінв Ъав: йев ѵавев пІеиПциев еі роіЧёз бе Іа юёше Іа^ои 
раг нне йдиге ІапІавІіцне (гергобшвапі ГіпіПаІе гивве Т)бапз 
НН Иѵге б’ЕхІгаіІз сіе Іа ВіЫе, бе 1271, 4“, бе Іа Ві- 
ЪИоПтёдне рнЫіцие. Хоиз Іа бониопз зоиз Іа ІеПге Сг. 

Ьеа агЬгез, йопі Іез Ьгапскез ве іегтіпепі еп дгапсіез {Іеигв (№А'» 

67 Ъапбе знрёгіенге; 124—126,133, 136, 147—148, 155 Ьапбе 
знрёг.; 157, 165, 170 еіс.) зоні Ігёз соштипз бапз поз апсіепз 
шопишеніз. Ь’ехегаріе ойегі зонз Іа ІеПге Н (гергобнізані Гі¬ 

піПаІе гнззе Р) езі ргіз бапз нн Еѵап§і1е би XIV з., Г, бе Іа 
ЪіЫіоПіёцне бе ГАсабётіе без зсіенсез. 

Іев сіііев {'ітіавіідиев, бопі зопі сітагдёз, знт поз Ьгобегіез, 
сегіаіпез гоиезеі сегіаіпз агЬгез он роіеапх (№№ 160 а еі і ’)> 
204 еіс.) 30 Ігоиѵепі знг поз апсіепз тоіштепіз. В’ехетріе оГ- 

Геі'1 зонз Іа Іеііге I (гергобнізапі ГіпіПаІс гиззе К) езі ргіз бапз 
пп Еѵапдііе би ХІѴ з., Г, бѳ Іа ЫГИоИгецие бе ГАсабётіе без 
зсіепсез. 

Вез поеисів йхёз анх агЬгез (№^А5 209, 191, 105 Ьапбе Мёг., 
94 іб, 90, 9) 80ПІ ІОГІ соштипз знг поз топитепіз. Гонг пп 
ехетріе Пгё без шапнзсгііз, ѵоуег 1е беззіп ргёсёбепі. 

Епйп, Іез агЪгев розапі ропг Гогбіпаіге зпг без Ьавез сопі- 
^иев, аѵес без у^а^иез огпетепіёев е1 б’анігез отпетепів йхёз зпг 
1е Ігопс (№Х» 73, 100, 101, 110—118, 126, 130,134, 136, 143, 

145 еіс.) )оиеп1 пп Ігёз §гапб гбіебапз Іез апсіепз топитепіз 
піззез. Ропг сециі ге§агбе Іез таппзсгііз, поив ойгопз ісі, зоиз 
Іа Іеііге К, Гип без ехетріез Іез ріиз гетагцнаЫез е1 Іез ріиз 
Ьеапх (і1 ггргобпі! ГіпШаІе гиззе Т), етргипіё а пп РзапПег 
би XIV 8., 4», бе Іа ВІЫіоІЬсцпе рнЫнціе, К: 2 (соИ.Ро^обіпе). 

Эти немногіе, но, мы надѣемся, достаточно очевидные при¬ 
мѣры позволяютъ пріурочить шитые наши узоры самымъ не- 

сомпѣнннмъ образомъ ко времени никакъ ие позже ХШ и XIV 

столѣтій; но такъ какъ пеіюзможно предположить, чтобъ орнамен¬ 

ты и заглавныя буквы, встрѣчамые въ рукописяхъ этихъ двухъ 
вѣковъ, были изобрѣтены именно только въ теченіе этихъ сто- 

дѣт ій—такъ какъ многіе изъ пхъ основныхъ элементовъ встрѣ¬ 

чаются уяіе ранѣе,—то изъ этого выходитъ, что и вышивки 
наши, совершенно однородныя съ орнаментами и буквами ру¬ 

кописен, восходятъ, по рисункамъ своимъ, до первыхт. столѣ¬ 

тій псторпческоГі древней Руси. 

Пос.іѣ пріуроченія хронологическаго, приступимъ къ этно¬ 
графическому пріуроченію нашпхъ вышивокъ. 

Имѣемъ ли мы право утверлгдать, чтобъ ихъ рисунки бы¬ 

ли чисто русскаго происхоягденія, и чтобъ они возникли па 
пашей отечественной почвѣ? Пѣтъ, мы его не имѣемъ, если 
даже принять во вниманіе одни только тѣ предметы, па ко¬ 

торыхъ они встрѣчаются. Собственно русскихъ одеждъ вовсе 

9 Какъ уже выше спазаііо, па листахъ ІЛІ а и ЫП Ъ, ко ошибкѣ, 

оставленъ № 138 вмѣсто 160 а и 160 Ъ. 

Со реи б’ехетріез, циі зопі та1§гё сеіа, поиз Гезрёгопз, 

аззег ргоЬапІз, реппеііепі б’аІІгіЬиег, бе Іа іпапіёге Іа ріиз іп- 

биЬіІаЫе, поз беззіпз Ъгобёз риз рЫв іаг(1 ци’аих зіёсіез ХШ е1 

XIV; ог, соште І1 зегаіі біШсіІе бе зиррозег цне Іез огпетепіз 
е1 Іез іпіііаіез етріоуёз бапз Іез тапизсгііз бе сез беих зіёсіез 
еиззепі ёіё іпѵепіёз ргёсізётепі бапз 1е соигапі бе сез зіёсіез, 

саг ріизіеигз бе Іеигз ёіётепіз аррагаіззепі бё]а аѵапі сеіа,— 

поиз агтіѵопз а Іа сопскізіоп, цие поз Ьгобегіез, аррагіепапі 
ехасіетепі а Іа тёте са1ё§огіе цие Іез огпетепіз е1 Іез іпі¬ 

ііаіез без тапизсгііз, гетопіепі, раг Іеигз беззіпз, аих рге- 

гпіегз зіёсіез бе Гапсіеппе Киззіе Іизіогісріез. 

Аргёз Іа бёіеппіпаііоп скгопоіодщие, раззопз а Іа бёіегтіпа- 

1ІОП е(Ітодг(ірІщие бе поз Ьгобегіез. 

Аѵопз поиз 1е бгоіі б’аѵапсег, іціе сез беззіпз зоіспі бе рго- 
ѵепапсе ригетепі гиззе, еі цігііз зоіепі ёсіоз зиг поіге зоіпа- 

Ііопаі? Поп, поиз пе Гаѵопз раз, тёте бапз 1е саз, ой поиз пе 
ргепбгіопз еп сопзібёгаііоп цие Іез зеиіз оЬ^е18 зпг Іезциеіз 
ііз ЗОПІ гергобиііз. П п’ехізіе роіпі бе ѵёіетепіз ргоргетепі 

*) Соште поиз 1’аѵопз (1ё,]а (Ш ріиз Ьаи4 зиг Іез СепіІІез ЫП а еі 
ЫП Ь, 011 а тіз раг оггеиг зоиз Іез (Іеззіпз, 1е № 138 аиііеийе 160 я 
еі 160 Ъ. 
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не существуетъ. Не говоря уже объ одеждахъ, бо.гЬе позд¬ 

няго у насъ появленія, имена которыхъ достаточно свидѣтель¬ 

ствуютъ объ ихъ татарскомъ [происхожденіи (навріім. каф¬ 

танъ, зипунъ, армякъ),—не говоря уяіе о нихъ, трудно было 
бы не замѣтить, что и другія, болѣе древнія части русскаго 
костюма имѣютъ происхожденіе чужеземное, заимствованное. 

Названіе русскаго общенароднаго сарафана (я;енспой одежды 
безъ рукавовъ, съ проймамп, застегивающагося спереди, свер¬ 
ху до низу) происходитъ съ персидскаго, отъ слова сарпай 
или сарапа\ названіе русскаго распространеннаго годовпаго убо¬ 

ра кики происходитъ отъ Финскаго курица '); наконецъ 
наша народная мужская рубаиіка, бѣлая, или, въ самомъ гру¬ 

бомъ своемъ видѣ, синяя, съ разрѣзомъ набоку, составляющемъ х<ч- 

рактернѣйгаую ея особенность,—есть копія съ пздревле-паціо- 

пальпой персидской синей рубашки, им і.ющой разрѣзъ на боку. 

Рубашка-этого типа довольно расирэетранплась, пзь Персіи, по 
Кавказу, у грузилъ и частью даже у татаръ ^). Вышитыя поло¬ 
тенца находится въвеличаншемъ, и самомъ коренномъ, употреб¬ 

леній у Фпннскихъ народовъ п у персіянъ. Въ виду этихъ Фак¬ 
товъ, трудно было бы предтголояпп'ь, чтобъ не былп такліе ино¬ 

земнаго происхожденія русунки и узоры, находящіеся па пред¬ 

метах'!), прншлых'1. къ намъ о іъ другихъ народностей. 

По, переходя к'іі разсмотрѣнію самыхъ узоровъ, мы тотчасъ 
же заы'Ьчаемъ, ч во въ нпхъ п'Ьтъ ничего самостоятельнаго, по¬ 

тому что всѣ главныя составныя части ихъ существую! ъ у из- 
в'ѣстных'ь народностей азіатскаго проіісхояідеиія, которыя об¬ 

ладаютъ ими въ теченіе долгихъ столѣтіи п, конечно, ішкопмъ 
образомъ не мог.іп заимстовазь ихъ отъ русскихъ. 

Восточные узоры, съ которымп напні нмѣют'ь всего болѣе 
родства, дѣлятся па даѣ главныя группы: узоры финнскіе и 
узоры персидскіе. 

Съ Фнпнскимп узорами, и і!ме!!ио всего бол'ѣе (ъ узорамн во¬ 

сточныхъ финнскихъ племенъ, наши узоры имѣютъ 
много общаго, начиная съ самаго способа оьтшванъя. Лучше 
стар'Ьіішіе и ха; актерн'Ьйшіе і!а.і!і[і узоры вшіол!іе!!Ы (какъ за- 
м'Ьчеио уже выше) посредством!) .шптья двусторонняго, въ клѣт¬ 

ку и городками “); точ!іо также всѣ вообще Фпннскіе узоры вы¬ 

полнены именно посредствомъ этого способа ^). Правда, въ 
большинствѣ случаевъ, узоры мордовскіе, черемисскіе, чу¬ 

вашскіе, вотяцкіе и т. д. вышиты разноцвѣтною шерстью, а 
иногда также и шелкомъ, тогда какъ главный тіа!пъ мігтеріалъ 
—од!іа красная бумага и рѣніе синія интки; но, безъ сомнѣ¬ 

нія, рисунокъ въ настоящемъ случа'Ь имѣетъ бол'Ье значенія) 
чѣмъ цвѣта-, этп послѣдніе, вмѣст'ѣ съ матеріаломъ, доляшш 
были зависѣть отъ экономическихъ и промышлеі!Ныхъ условій 
разных'!) русскихъ мѣстностей. 
Что касается до самыхъ рисунковъ, то общіе у насъ съ фишт- 

скими тѣ, которые состоятъ изъ однѣхъ геометрическихъ 
фигуръ. I 

Такъ, иапрпм., фигуры изъ нуъсколъкихъ пересѣкающихся пря¬ 

мыхъ линій, съ большимъ или малымъ крестомъ внутри или 
безъ него (№№ 20, 21, 22, 25, 27 и т. д.), встрѣчаются очень 
часто ьъ вышивкахъ восточныхъ финнскихъ нлеменъ. ІІрііла- 

*) Примѣчательно, что и другія имена нашихъ женскихъ головныхъ 
уборовъ взяты отъ птицъ: какъ наприм. коштикъ (отъ кокошь-курица), 

сорока (отъ птицы сороки и пр.). 

") По всей вѣроятности, нервоначадыіая русская рубашка была съ 
разрѣзомъ но срединѣ, какъ въ остальной Европѣ и у всѣхъ другихъ 
славянскихъ пародовъ, а также и у южно-руссовъ (малороссіянъ), такъ 
какъ іінзваиіо ея сорока (сорочка) происходитъ отъ скаидинавскаго вегісг 
—платье, одежда. Когда, черезъ какое посредство принята великоруссами, 

отъ котораго ішбудь иранскаго племени, рубашка съ косымъ воротомъ— 

покуда опредѣлить теперь еще невозможно. 

3) Въ нашихъ примѣрахъ, помѣщенныхъ внутри текста, мы, для облегче¬ 

нія гравера, !іредставляіи рисунки общими прямыми линіями, безъ го¬ 

родковъ, кромѣ примѣровъ подъ лит. ^, Е, 8, ЕР. 

*) Узоры западныхъ финновъ тѣ :ие, что и у восточныхъ финновъ, толь¬ 

ко ихъ вообще гораздо менѣе, и сверхъ того, они бѣднѣе и однообразнѣе. 

гпйзез. 8ап8 рагіег без ЬаЬі11е!і!епі8 сіе баѣе розіёгіенге сЬех 
поиз, бон! Іез нотз іёшощнені зііШзаттонІ бе Іенг ргоге- 

пансе Іагіаі'е (Іеіз с[ие:1е Іегіроип, ѴагпбШк]—занз раг¬ 

іег бе сепх-іа, І1 зегаіі бійісііе бе не раз гетагцнег, ([не Іез 
анігез рагПез би созіите гпззе, цні зоні р1и.з ансіепнез, зопі 
бе ргоѵепапсе ёігаіщёге. Ье пот бе тгсіі'ип (ѵёістспі цёпёгаі 
(Іс і'етиіе гнззе, занз тансііез, Ъоиіонпё раг беѵапі, беЬаиІ ен 
Ьаз) ѵіеііі би регзам (заграі он загара)-, 1е пот бе кіка (соіі- 
і’нге бе Іешгае гнззе ігёз-гёранбне) ѵіепі би бішоіз кикко—рон- 

іе 0; епйн, поіге сііетізе паііонаіе б’ііошаіе, Ыапсііе, он банз 
зон ріиз (тгоззіег азресі, Ыеие, аѵес пне Іеніе Іаіёгаіе зпг Іа 
роіігіпе—се циі іоппп зл рінз огідіпаіе рагПсі!Іагі1ё —езі нне 
соріе бе Гапсіешіе сііетізе наііопаіе регзане, Ыеие е1 ё^аіетені 
ронгѵне б’шіе Іеніе Іаіёгаіе зиг Іа роіігіпе (сеііе сЬетізе аеі!, 
ѵенані бе Регзе, нііе аззег ді'апбе ехіензіон ан Сансазе, сііех 
Іез ^ёогціенз еіснрагііе тёше сЬех Іез Іагіагсз -). Пез еззніе- 
таіпз Ъгобёз зоні б’нп нза^е соттнп е1 Іогі апсіен сіюх Іез рен- 

ріасіез йшюізез е1 ейея Іез регзапз. Ѵн Гехізіенсе бе Іопз сез 
Гаііз, І1 зегаіі біійсііѳ бе не роіні знррозег и!!е ргоѵепапсе 
ё1гап§ёге анх огнетепіз е1 апх сіеззінз цні соі!ѵгеп1 без оЬ)еІ8 

ге()из раг понз без !паіпз бе паііоііаіііёз ёігаіщегез. 

Маіз, ен раззані а Гехатеп без беззіпз енх шётез, і!оиз оЬ- 

зегѵонз без 1е ргетіег аЬог(І, цн’ііз не соиііешісиі ііеіі цні Іенг 
аррагііеннс епргорге, саг іон.і Іеигз ргінсфаи.х ёіёніеніз ехіз- 

Іепі бё]а ейег сегіаіпез наііопаіііёз безонейе азіаііцие, іінііез 
роззёбепі берні-) іштйге бе зіёсіез е1, сегіаінетені, п’опі )а- 
таіз ри Іез ешрптіег анх гііззез. 

Ьез беззіпз огіеніаііх, аѵес Іезсіиеіз Іез іюігез оні 1е рінз 
б’аііінііё, зе біѵізені ен бенх дгонрез ргіпсірг.их: Іез йппоіз 
с1 Іез регвапй. 

N08 беззіпз 011І йеансонр бе сои!ишіі аѵес Іез беззіпз йн- 

поіз, е1 рагііспііёгетепі сенх без ііппоіз огіепіаих, а согп- 

тенсег раг Іез ргосёбёз бе Іа йгобегіе. Коз теіИенгз, поз рінз 
апсіенз е1ио8р1і!8 сагасіёгізііцнез бе88І!!8 зопі ехёсніёз (сопіте 
поиз Гаѵопз бё)а ойзегѵё рінз йані) — ен д!іа(1і'і11ё е1 ей Гез- 
Іопз “); бе тёте Іонз Іез беззіпз йшшіз еп цёпёгаі зопі ехёси- 

Іёз ан тоуен бе се ргосёбё. И езі ѵгаі бе сііі'е, (|ие ронг Іа 
рінрагі, Іез беззіпз то!'(1\ѵіце8, Ізйёгёшіззез, Ізйоиѵасйез, ѵоііа- 
цшіз еіс. ЗОПІ йгобёз еп Іаіііез бе біѵегзез соиіеиі'з е1 (щеі- 

циеіоіз ен зоіез, Іапбіз цію понз сшріоуопз ргінсіраіеюені ропг 
1а йгобегіе 1е соіоіі !'ои8е еі,р1и8 гагетепі, 1е йі йіен,—таіз, 
запз нні бопіе, Іез (Іеззш еих-тётез опі рінз бе ѵаіеиг цне 
Іез сииіеигз-. сез бегпіёгез, еіізешйіе аѵес Іез !па1ёгіаих, опі бй 
бёрепбге без соибіііопз ёсоіютіцне еііпбнзігіеііез без біѵегзез 
Іосаіііёз гнззез. 

Гонг се цні гедагбе Іез беззіпз, Іез рінз гарргосйёз бе Гіп- 

ѵенііоп йгшоізе, се зопі рагші Іез ноігез, сенх сошрозёз ипідпе- 
тені бе І'ідигез укотёігщиез. 

С’езі аіпзі сре, раг ехетріе, Іез фдигез [огтеез (Іе рЫтигз 
Цупез йгоііез сгоізёез, аѵес §гапбе он реіііе сгоіх а Гініёгіенг,. 

он запз Іа сгоіх (ЛИК: 20, 21, 22, 25, 27 еіс.) зе ѵоіеіб зонѵені 
банз Іез Ьгобегіез без йшюіз огіепіанх. П’ехешріе, ойёгі зонз 

’) II еаі сигіеих б’оЬаогѵег ірге Іез аиігез потз бѳ поз соій'игез сіе 
Гетто ѵіешіепі бдаІетепГ бе нота б’оізеанх: Шіовітік бе Ісоков/іе 
(роніе), зогоіса—бе зогока (ріе), еіс. 

“) В’аргёз іоиіе ргоІ)аЪі1іІё, Іа сЬетізе ргітіііѵе гнззе аига ей ипе 
Гепіе зиг Іе тіііеіі бе Іа роіігіпе, сотше бапз Іе гезіе бе І’Еш-оре еі 
сйе/. іопз Іез аиігез реиріез зіаѵез, аіпзі еще сЬеи Іез гиззея шёгібіо- 

паих (реіііз гиззіопз), саг зоп пот бо зогока (зогоізЬка) ѵіепі би тоі 
веапбіпаѵе зегкг—ѵёіешепі. А диеііе ёрочие ргёсізе еі раг (ціеіз са- 

паих сопбисіепгз Іа сііетізе ігапіеппе, Іа сЬетізе а Гепіе Іаіёгаіе, езі 
аггіѵёе сЬеи Іез бгапб-гиззіепз—сеііе чиезііоп езі епсоге, ронг Іе шо- 

тепі асіііеі, іпзоІаЫе. 

’й Бапз Іез ехешріез, іпіегсаіёз бапз поіге іехіе поиз аѵопз Гощ'оигз 
огпёз Іез Гезіопа еі гергобиіі Іез беззіпз раг Іез Іі^пег бгоііез, ропг а1- 

Іёй'ег Іа ійейе би йгаѵенг. Ьез зеиіез ехоерііона зе ігоиѵепі ап Іеіігез 
О, Е, 8, ЕЕ. 

■*) Ьез беззіпз без Гіітоіз оссібспіаих зопі Іез інёгаез чие сеих без 
Гіппоіз огіепіанх, зеиіетепі І1 у еп а гпоіпз, еі еп оіііге, ііз зопі 
ріиз рапѵгез еі рінз іиопоіопез. 
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гаемый подъ лит. Ь образецъ взятъ съ черемисскаго передни¬ 

ка, изъ музея Географическаго общества. 
Фигуры изъ четырехъ и изъ двухъ пересѣкающихся линій 

(№№ 41, 43, 44, 48 пижііій подзоръ, 55, 175 и т. д.) часто 
встрѣчаются въ узорахъ восточныхъ финновъ. Прилагаемые 
примѣры взяты: первый, лит. М, съ остяцкой рубашки, изъ му¬ 

зея Академіи Наукъ, второй лит. N—сь вотяцкаго костюма, 

изъ музея Географическаго общества. 
Фигуры изъ четырехъ пересѣкающихся прямыхъ линій сь 

загнутыми концами въ видѣ крючковъ (№ 50) часты въ восточ- 

ио-финнскихъ узорахъ. Прилагаемый подъ лит. О примѣръ взятъ 
съ вотяцкаго головиаго убора, изъ музея Географическаго об¬ 
щества. 

Фигуры изъ прямыхъ линій въ'видѣ цнфры 8 (.№№• 9, 55 иижиій 
подзоръ) часты въ восточно-финискихъ узорахъ.Прилагаемый 
подъ .лит. Р примѣръ взятъ съ остяцкой рубашки, уже помяну¬ 
той подъ лит. М. 

Іа Іеііге Ь, езі ртіз іЧш іаЫіег ізѣёгётіззе, аррагіепаііі аи 
тизёе (1е Іа Зосіёіё бе дёо§гар1ііе. 
Ьез (іуигез [огтёев Ле утіге ои йе Леих Іідпез ЛгоИез сгоізёез 

(№№ 41, 43, 44, 48 Ьапбе іпіёг., 55, 175 е1с.)8е ѵоіепі зоиѵепі 
бапз Іез беззіпз без йппоіз огіепіаих. Ьез ехетріез оНетІз 
зопі ртіз, 1е ртеіиіег, ІеПге М, б’ппе сііетізе озИадие, би ти¬ 

зёе бе ГАсабётіе без зсіепсез, еі 1е зесопб, ІеІІге X, б’ип соз- 

Іите ѵойадие, би тизёе бе Іа Зосіёіё дёодгарЬіцие. 
Ьез [ідигез [огтёез (іе уиаіге Іідпез ігоНез гесоагЬёез еп сго- 

сЫІ еі огоізёез (Х« 50) зооі I^ё^иеп1ез бапз Іез беззіпз без йппоіз 
отіепіаих. Ь’ехетріе, оіГйгі запз 1а Іеііге О, езі ртіз б’ипе соіГ- 
І'иге бз Іетгае ѵоГіа^ие, ба тизёе бе Іа 8осіё1ё ёёодгаріііцие. 

Ьез Ііуигез (‘огтёез Ле Іідпез ЛгоНезеѣ [огте йе скі^і'е 8 (№№ 
9, 55 Ьаибе іпіёт.) зопі Ігёдиепіез бапз Іез беззіпз без йппоіз 
огіепіаих. Ь’ехетріе, оНегІ зоиз Іа Іеііге Р, ез1]ргіз бе Іа сііе¬ 
тізе озйа^и0, сііёе а Іа ІеНге М. 

Рѣшетки изъ крестиковъ (№№ 84, 87, 162, 201) часты въ 
ВОСТОЧНО-ФИНИСКИХЪ узорахъ. Прилагаемый подъ лит, ^ примѣръ 
взятъ съ остяцкой рубашки, изъ музея Академіи Наукъ. 

Рѣіиетка изъ двухъ параллельно идущихъ полосъ зигзаговъ, 
пересѣкаемыхъ на правильныхъ разстояніяхъ малетжимъ ром¬ 

бомъ {Шг 4;! верхній подзоръ, 87 и 162 на узкой сторонѣ) ча¬ 

сто встрѣчается въ восточно-финискихъ узорахъ. Прилагаемый 
подъ лит. К образецъ взятъ съ вышитаго кармана, принадле¬ 
жащаго къ вотяцкому костю¬ 

му, изъ музея Географическа¬ 

го общества. 
Ряды ромбовъ, вставлен 

ныхъ одни въ другіе (№№ 26, 

27, нижній подзоръ, 127) ча¬ 

сты въ восточно-Фипнскнхъ узорахъ. Прилагаемый подъ лит. 8 

примѣръ взятъ съ черемисской рубашки, изъ музея Географи¬ 
ческаго общества. 

Ряды ромбовъ, входящихъ одни въ дргугіе угломъ (№№ 39 и 
47), часты въ ВОСТОЧНО-ФИНИСКИХЪ узорахъ. Прилагаемый подъ 
лит. Т примѣръ взятъ съ черемисской рубашки, изъ музея Гео¬ 
графическаго общества. 

Ьез ігеіЦадез [огтёз йе реШез сгоіх (№№ 84, 87, 162, 201) 

зопі Ігёциепіз бапз Іез беззіпз без йппоіз огіепіаих. Ь’ехетріе, 
ойегі зоиз Іа ІеПге ^, езі ртіз б’ипе сііетізе озГіадие, би ти¬ 

зёе бе ГАсабётіе без зсіепсез. 
Ьез Ь-еШадез (огтёз Ле Леих Ьапйез рагаІШез Ле гідхадз, іга- 

ѵегзёез а Ыегтііез гёдиііегз раг Ле реШв Іозапдез (№№ 43 Ъапбе 
зирёг., 87 еі 162 сбіё ёігоіі) зопі Ігёдиепіз бапз Іез беззіпз без 
йппоіз огіепіаих. Ь’ехетріе, ойегі зоиз Іа Іеііге К, езі ргіз 
б’ипе Ьоигзе Ьгобёе, аррагіепапі а ип созіите ѵойадие, еі Гаі- 

запі рагііе би тизёе бе Іа 
8осіё1ё §ёор:гар1іідие. 

Ьез гапдёез Ле Іозапдез 
гепігапі І'ип Лапз Ѵаиіге (№№ 
26, 27 Ъапбе Ыёг., 127) зопі 

Ггёдиепіз бапз Іез беззіпз без йппоіз огіепіапх. Ь’ехетріе, 

ойегізоиз Іа Іеііге 8, езі ргіз б’ипе сЬетізе ІзЬёгётіззе, би 
тизёе бе Іа 8осіё1ё ріёодгарЪідие. 
Ьез гапдёез Ле Іозапдез гепігапі І’ип Лапз Ѵаиіге раг' ип соіп 

(№№ 39, 47) ЗОПІ Ігёдиепіез бапз Іез беззіпз без йппоіз огіеп- 

Іаих. Ь’ехетріе, ойегі зоиз Іа Іеііге Т, езі ргіз б’шіе сЪешізо 
ІзЪёгётіззе, би тизёе бе Іа Зосіёіё дёо§гар1іідие. 

Ряды ромбовъ со звгъздами внутри (№№ 36—38,42,45— 

46) очень часты въ восточно-финискихъ узорахъ. Прилагаемый 
подъ лит. V примѣръ взятъ съ мордовской кички, изъ музея 
Академіи Наукъ. 

’давитки спиралями (.№Х» 115, 24, 85, 88, 106, 119, 136,144 

и т. д.) очень часты въ восточно-финпскихъ узорахъ. Прила- 

Ьез г'апдёез Ле Іозапдез аѵес Лез ёіоііез а Ѵгпіёгіеиг (№№ 36— 

38, 42, 45—46) ЗОПІ Ггёциепіез бапз Іез беззіпз без йппоіз огіеп- 
Іаих. Ь’ехетріе ойегі зоиз Іа Іеііге V, езі ргіз б’ипе кіізЬка 
тогбшпе, би тизёе бе ГАсабётіе без зсіепсез. 

Ьез епгоиіетепіз еп зрігаіе (№№ 115, 24, 85, 88, 106, 119, 

136, 144 еіс.) зопі Ігёз Ігёдиепіз бапз Іез беззіпз без йппоіз 
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гаемый подъ лит. X примѣръ ваятъ съ мордовской рубашіш, 

изъ музея Академіи Наукъ. 
Фигуры въ видѣ равносторонняго креста съ загнутыми кон- 

цсти (Х« 26) очень часты въ восточно-фішпскпхъ узорах ь. При¬ 

лагаемые примѣры взягн: 

лит. У съ остяцкой рубаш¬ 

ки, пзъ музея Академіи 
Наукъ, лит. 2 съ мордов¬ 

ской рубашки пзъ того 
лш музея. Эту характери-* 

стическую фдгуру нерѣдко 
моліно встрѣтить и у за¬ 

падныхъ ФИННОВЪ (см. Л«Х« 

59, 147 Ь л 106 о). 

Что касается до пзображепій жпвотпыхъ, то у западныхъ 
фжновъ мы ихъ вовсе не находили па вышивкахъ, а у вос¬ 
точныхъ финновъ—довольно рѣдко, и то только птицъ, или, 

точнѣе сказать, мсілснькихъ птичекъ, стоящихъ по обѣ сторо¬ 

ны дерева. Примѣры этихъ послѣднихъ молніо видѣть па ри¬ 
сункахъ 106 Ь и 142. 

Перейдемъ теперь къ нереиде ееимъ узо¬ 
рамъ. Тѣ изъ нихъ, съ которыми сильно сходны 
русскіе, можно раздѣлить па три группы: фигуры 
геометрическія, фигуры деревьевъ и фигуры жи¬ 
вотныхъ. 

Меніду первыми, главное мѣсто занима¬ 
ютъ — 8-угольньгя звѣзды, въ громадномъ ко¬ 

личествѣ разсѣянныя по всѣмъ перепдекимъ У. 
издѣліямъ: коврамъ, платкамъ, матеріямъ, и 
столько л:е мпогочислеппыя въ живописныхъ и скуліл- 

туриыхъ орнаментахъ персидской архитектуры. Не приводя 
примѣровъ, по причинѣ ихъ общеизвѣстное™, замѣтимъ 
только, что эти звѣзды—ппчто пяое какъ цвѣты (извѣстно, что 
главный элементъ персидской орпамеитистикп — цвѣточный. 

Чтобы убѣдиться въ этомъ достаточно даліо только сличить 
звѣзды русскихъ узоровъ, отдѣльно стоящія (какъ )іаприм. въ 

1—3, 6—7, 9 и т. д.) съ точно таки.ми ліо на рисункахъ 
деревьевъ (паприм. УкУ 98, 108, 111, 128, І:і3, 169 и т. д.). 

Другая геометрическая Фигура, тоже сильно распрострапеп- 

пая какъ въ персидской, такъ п въ древне-русской ориамеитис- 

тикѣ —это 8-миугольная розетка. Въ примѣръ розетокъ на на¬ 

шихъ вышивкахъ можно нредставпть 2вверху, 3, 4, 13, 15, 

3,087 п т. д.—и: 170,190, 207,208,211. Въ персидскомъ искус¬ 

ствѣ, этп розетки, происходя отъ розъ живыхъ, которыми из¬ 

древле славилась Мерсія, были вь ве.іпчайшемъ употреб¬ 

леніи уяіе у ассиріянъ п древнихъ персовъ перешли отъ нпх'ь 
къ сассаішдамъ, и наконецъ къ персіянамъ. Въ образецъ пер¬ 

сидскихъ розетокъ мы представляемъ подъ лит. АА часть ка¬ 

пители, у входной двери во дворецъ въ Испагапи {Совіееі Ріагі- 

сііп, Ѵоуаце ен Регзе, I, Р1. 27), см. такяю нашъ русупокъ II. 

Па разныхъ персидскихъ зданіяхъ мы встрѣчаемъ, въ числѣ 
орламентовъ, гсометрпческія Фигуры, происхояіденія копечно 
древняго, которыя суіцествуіотъ и въ нашихъ вышитыхъ 
узорахъ. 

Такъ, паприм. ромбы па крестъ пересѣкаемые двумя діаго¬ 

нальными линіями, въяірпзѣ болыпзй за.ін дворца Чегель-Суту- 
па, въ Испагапи (Созіе, Моіштеиіз шойегиез Ле Іа Регве, РІ. 
43), представлеппые у насъ подъ лит. ВВ (Сравпп также пер¬ 

сидскую матерію, Магііп еі Саіііег, Мёіанцез сГагсІіёоІоціс, 

РІ. 18) встрѣчаются въ нашихъ узорахъ '.ЛѢУ 7,13, 17, 37, 38 п 
т. д. 

Поставленные поперегъ горести, покрывающіе спаруліп оба 
мипарзта мечети Мссдліігдъ-и-Шахъ, въ Испагапи (Созіе, РІ. 
16—17), и предсгав.леішыо у пасъподъ лит. СО, встрѣчаются въ 
пашихъ узорахъ 39, 44 и т. д. 

огіеійанх. Ь’ехетріо, оНеіѣ воиз Іа ІеИге X, еві ргів (і’ние сііе- 

шіве ІтогсЬѵіне, йн тнзёе йе ТхѴсайётіе йез всіенсеч. 
ІАІ8 фдигез еп сгоіх еуиііаіетіе й Ьоиіз гесоигЬев (Л» 26) воні 

Ігёв І'гбііиспісз йаив Іез йеввіпв йез йнноів огіеіііанх. Вез ехетріез 
оНсгІ 80ПІ ргів—1е рге- 
тіеі-, зоиз Іа ІеИге У, 

(Типе сііегаіве овііацне, 

сін тнзёе йе ГАсайётіе 
йез зсіенсез, е1 1е весоий, 
80118 Іа Іейге 2 —еГште 
сііетіве тогй\ѵіііс йн тё¬ 
те тнзёе. Еіі оніге, он 
рені ѵоіг зонѵеиі сеИе 
тёте йцнге сагасіёгівіі- 
цпе сііеи Іез йнпоіз оссі- 

йсніанх (УгУ 59, 147 I) еі 
106 а). 

Ропг со рні гецагйеіез йо-щ-ез сТёігев анітёз, нонз н’епаѵопв 
цнеге ігонѵёез йанз Іев йезвіпз йез йппоіз оссіИепѣаих, еі 
Іогі гагетені йанз сепх йез йппоіз огіѳпіаих: сіісг сев йег- 

ніегв ІІ8 зе Ьогнені нніцнетепі а йез йцпгез сі'оізеаих, он рін- 

ШсГоізіИопв, ріасёз йез йенх сбіёз й’пп агйге. Он репі ей ѵоіг 
йез схешрісз анх №У« 106 Ъ еі 142. 

Раззонз анх йеззіпв регзапз. Сенх аѵес 
Іевцнеіз Іез йеззінз гнззез опі 1е рінз й’аійнііё, 

ренѵені ёіге йіѵізёз ен ігоіч цгонрез: Іфигев 
дктёЬ-щиев, рдигез ФалЪгев еі рдигез сѴипітаих. 

Вапз 1е нотЪге йез ргетіегз, ѵіепнепі аѵапі 
іоні Іез еіоііез й 8 гаіеа, зетёев ей потЬге ін- 

йні знг іонз Іез оЬ)еі8 регзанз: іаріз, тонсіюігз, 

ёіойёз еі іоні анззі потЪгепзез йанз Іез ог- 

нетеніз зсніріёз он реініз йе Гагсйііесінге регзапе. Хонз н’еп 
йоннонв роіні й’ехетріез рагее цне Іа сйозе езі знійзаштеііі сон- 

пне, понз гетагцпегонз зеніетспі, цие сез гНоИев не зоні аніге 
сйозе цне д.еа—[І.еш‘в (он ваіі цне 1е ргінсіраі ёіётсні йе Гог- 

нетеніаііои регзапе езі етрптіёап гоуанте йез йенгз). Ронг 
з’еіі аззнгег, І1 зиійгаіі йз сотрагег Іез ёіоііез йез йезвіпз гнз¬ 

зез, аррагаіззапі ізоіёез (ѵ. Іез ЛйУ?!—3, 6—7, 9 еіс.) аѵес йез 
йцнгез сотріёіетені ійенііцнез знг йез йеззіиз й’агйгсз (ѵ. Іез 
У!У> 98, 108, 111, 128, 133 169 еіс.). 

Мне аніге йцпге цёотёігіцне, нон тоінз гёранйне йаив Гог- 

нетеніаііоп регвапс, цне йанз сеііе йеІаКнззіе ансіенне, с’сзі 
Іа, говисе а 8 уекііев. Вез ехешріез іігёз йе нов йгойегіоз ве ігон- 
ѵепі анх .УіУі 2 Ьанйе зпрёг., 3, 4, 13, 15, 30, 87, еіс., еі: 170, 

190, 207, 208,21]. Вапз Гагі регзан, сез гозасез, ргоѵепані йез 
гозез ѵіѵаніез гцй йез Іез іетрз Іез рінз ансіепз опі Іаіі Іа 
ціоіге йе Іа Регзе, оні ёіё й’нп егпріоі ігёв ІѴёцнепі епсогеейел 
Іез Аззугіепз еі Іев Регзез ансіепз, еі зоні раззёз йерніз анх 
Ваззанійез еі анх Регзанз тойегпез. Сотте ехетріе йез гоза¬ 
сез регзапез понз йоппонз, зонз Іа Іеііге А А, нпе рагііс й’нн 
сйарйеап заззапійе а Іа рогіе йн раіаіз сГІзрайан {Созіе еі Ркш- 

Ліп, Ѵоуаце еп Регзе, I, 27), еі поігс йеззін II. 
8иг сіійёгспів топшпепіз йе Іа Регзе тойегпе понз ѵоуопз, 

ан потйгс йез огпетепіз, йез йцпгез цёотёігісріез йе ргоѵе- 
папсе зГігетені Іогі апсіеппе, еі циі зе геігонѵепі ёцаіешепі 
йапз поз йгойегіез. 
С’езі аііізі цне Іев Іозапдев (гаѵегвёв еп сгоіх раг (Іеих сііадо- 

пчіев, огпапі Іа Ігізе йе Іа цтапйе заііе йн раіаіз Тзйёйеі- 

80НІ0НП, а Ізрайап (ОохА, Мопнтепіз тойегпез йе Іа Регзе, РІ. 
43) еі цне понз гергойпівопз зонз Іа Іеііге ВВ (сотр. анззі Гё- 
іоііе регзапе, Магііп еі Са/ііег, Мёіапцез й’агсйёоіоціе, III, РІ. 18), 

зе ѵоіепі сіапз поз йезвіпз Л«Л» 7, 13, 17, 37, 38 еіс. 

кез сгоіх еп ваѵЛоЬ', йопі опа гёѵеін,а Гсхіёгіенг, Іез йенх 
тіпагеіз йе Іа пшвцнёе Мезй)1й-1-8йай, іг Іврайап (Совіе, РІ. 
16 — 17) еі цне понз гергойнізопз зонз Іа Іеііге СО. зе ѵоіепі 
йапз поз- йеззіиз ЛйУ 39, 44 еіс. 
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XIV 

Входящіе одинъ въ другой угломъ ромбы съ маленькими ромбика¬ 

ми внутри^ запішаіощіе много мѣста въ числѣ орнаментовъ па 
минаретахъ ыечетп Мадерп-Шахъ-Султапъ-Гуссейпа (Совіе^ РІ. 
23), и представленные у насъ подъ лпт, ПР, встрѣчаются въ 
нашихъ узорахъ Л» 47 и др. 
Виды чередующихся большихъ и ма.плхъ ромбовъ, съ крести¬ 

ками внутри, находящіеся въ числѣ орнаментовъ на всѣхъ 
стѣнахъ мечетп Ладерп-Шахъ-Султанъ-Гуссеппа въ Иснагапп 
(Со^іе РІ. 26 — 27; сравни также персидскую матерію Л/аѴЛг 
е( Саіііег, Мёіапдез агсЬёоІод., Ш, РІ. 15),, и представленные 
у пасъ подъ лит. ЕЕ, встрѣчаются у насъ въ узорахъ Л'Ѵ» 37 

38 и т. д. 

Іев Іочипуев гепітпі Сип (Іапз СаиЬ'е раг Іеигз ипдіев, аѵес йе 
реШв Іовапдев а СШёгіеиг, (ріі оссирепі нне ріасе зітагднёе рапні 
1е8 огпетепіз сіи тінагсі сіе Іа тозднёе Масіегі-Зііаіі-Зоиііап- 
Ноиззеіп {Созіе, РІ. 23) еі ^ие поз гергосіиізопз зонз Іа ІеМге 
ВБ, зе ѵоіені сіапз поз сіеззіпз 47 еіс. 
Іез гхтуёез аііегпапіез (Іе дгишіз. еі іе реШз Іозапдез, атсе йе 

реШев с7'оіх а Сіпіёгіеиг, ае ігоиѵані ан ногаЬге сіез огпетеніз 
8Ш’ Іез лшгз (Іе Іа то8^иёс МасІеті-ВІіаЬ-ЗонІіап-Ноиззеіп {Созіе, 
РІ. 26—-27; сошр. аиззі Гёіоііе регзане, Магііп еі Оакіег, Мёі. 
агсіі., III, РІ. 15) еі дне поиз гергосіиізопз зоиз Іа Іеііге ЕЕ 
зе ѵоіепі сЪшз поз сіеззіпз А«,№ 37, 38 еІс. 

Вядгл большихъ крестовъ, съ крестиками внутри, находящіе¬ 

ся въ чпс.іѣ орнаментовъ па мпааретѣ мечетп Шахъ-Русгана, 

около ІІспаганп {ОозІе,'?1. 54),п предегавлеппые подъ лпт.ЕЕ, 

встрѣчаются у насъ въ узорахъ ХЪѴ 1, 167, 213 п ттр. 

Человнческія лица, вставленныя внутри цвѣтка, находящія¬ 

ся въ чпелѣ орнаментовъ па потолкѣ дворца Чаръ-багъ, въ 
Испагаіш {Созіе, РІ. 44) ппредстав.тенные лпт. СК>, вегрѣчают- 

ся у насъ въ узорахъ ЛсЛ» 121, 135 с, 147. 

Наконецъ Фигуры, нредст.івлсппня 
выше подъ лпт. V и 2 (равностідоон- 
ніе кресты съ затгут’лми концами', 

очень часто встрѣчаются па перепд- 
сппхъ коврахъ п проч., впутрп звѣздъ 
н отдѣдгзпо; у насъ, какъ сказано вы¬ 
ше, въ узорахъ Лі 20 н проч. 

Вторая нерепдекая грунпа—деревьевъ,—пмѣетъдля 
пасъ несравненно болѣе вазкпости, чѣмъ предъпдущая. Всякій 
разсматрпвавшій пашп вышивки, знаетъ, какую громадную роль 
играютъ тамъ деревья. Они имѣютъ нѣкогорыя особенпостц, 

отличающія ихъ изображенія отъ обыкновенныхъ, всюду 
встрѣчающихся и всюду очень естествеппыхъ нредсгав.іеиій 
простыхъ деревьевъ. Къ этпмъ особенностямъ пріінадлеясатъ: 

1) Еопусовпдпое основаніе (см. №№ 51, 101, 104—107, 113, 

116—117, 123 пт. д.); 2) вѣткп кончающіяся бо.іыпшш цвѣт¬ 
ками (см. Ѵ>№ 10, 51, 73, 89, 91, 98, 101, 103 — 108 и т. д.); 

3) большія двѣ вѣткп нгпроко ра.зверзтыя на подобіе крыльевъ 
(ЛѢѴ 82, 156,204); наконецъ 4) завпткп направо п налѣво па 
стволѣ, всего чаще вппзу (Ші 130,140,141, 146, 149,170,180, 

202, 203, 205). Всѣ онѣ вмѣстѣ песомпѣппо доказываютъ, что у 
пасъ тутъ на лицо не простыл деревья, а пскусственпыя, со¬ 

ставныя, И.ДП по крайней мѣрѣ условныя, сложенныя на основа¬ 

ніи извѣстной идеи шш понятія. Бліі:кайгап.чп прототппамп па- 

шпхъ деревьевъ являются /щревья, пзображенныл на мпогпхъ 
сассанпдсБпхъ барельеФахъ п капптеляхъ (Ол«(е еі №(?ч/(г?,ѵоуаде 
ен І’егзе, Ѵоі. I, РІ, 5, 6, 17 Ьіз 27, Ыз). Всѣ указанныя выше 
оеобепностп встрѣчаются здѣсь въ самомъ совершённомъ, пол¬ 

номъ и легко объясняющемся впдѣ п не остав.іяютъ ничего 
темнаго, загаточиаго какъ у пасъ. Конусовидныя основанія- 

это ноддергкка искусственнаго, священнаго дерева персовъ; 
большіе цвѣтки на концахъ вѣтвей—это розы п другіе цвѣты, 

имѣющіе тутъ религіозное значеніе; широкія двѣ ппжнія вѣтви 
наподобіе крыльевъ (особеннокрупныя у СозІе,ѴІ. 17 ѣіз)— 

это стнлпстнчесЕіе оеобепностп, наслѣдованныя еще отъ древ- 

Іез гапдёез Ле дгашіез сгоіх аис (Іе реіііез сгоіх й Сіпіёгіеиг, 

зе Ігоиѵапі, ан нотЬге (Іез огпешеніз сіи тінагеі сіе Іа тозцнёе 
гіе Вііаіі-Ионзіап, ргёз сі’ізраііап (Созіе, РІ, 54), еі цие поиз горго- 

сіііізопз зонз Іа Іеііге ЕЕ, зе ѵоіені сіапз поз сіеззіпз 1, 167, 
213 еіс. 

Іез ѵізадез іитпіпз аи тіііеи іСипе (Іеиг, зе (гонѵапі рагші 
Іез опіешеніз сіи рІаГоисІ сіи раіаіз (Іе ТзЬаг-Ваеѣ, а Враііаіі 
(Созіе, РІ. 44) еі сіие поиз гергосіиізоп.з зоиз 1а іеііге ОВ, зе 
ѵоіені (іанз поз (Іеззіпз 121, 135 е, 147. 

ЕпИп, Іез йо-игез сіопиёез ріиз Ііаиі 
аих Ісіігез У еі 2 (сгоіх ёгіиіініёгаіез « 

Ъоиіз гесоиѵііёз) .зе генсонігепі зоиѵені 
зиг Іезіаріз регзапз еіс., аи сепіге сГёіоі- 
Іез он ізоіёез; сііег поиз, он Іез ѵоіі (Іанз 

ВС}, Іез (Іеззіпз Л» 26 еіс. 

Ее зесоші цтоире ргг.зап —Іез рдигез сѴагЬгез, а Ъіец ріиз 
(Гіѵпрогіапсе роиг поиз цие Іе ргёсесіѳні. Тоиіе регзошіе циі 
аига ехатіпё поз Ьгосіегіез, соппаіі Іа ріасе ітрогіаніе ци’у 
оссирепі Іе.з агЬгез. Из опі сегіаіпез рагіісиіагііёз, циі іез 
сіізііпциеиі сіез гергёзепіаііопз (ГагЬгез огсИпаігез, соштипез 
еі паіигеііез рагіоиі. ІАіі пошЪге (Іе сез рагіісиіагііёз арраг- 

ііеппепі: 1) шіе базе сопщие (ѵ. №№ 51, 101, 104—107, 113, 

116—117, 123 еіс.); 2) (Іез Ьгапсііез іепніпёез еп дгашіез ііеигз 
(ѵ. 10, 51, 73, 89, 91, 98, 103—108 еіс.); 3) (Іеих цгашіез 
Ьгапсііез, Іагдетепі опѵегіез еп Іогте сГаіІез (ѵ. 82, 156,, 

204); епйп 4) зрігаіез а даисЬе еі а сігоііе сіи ігопС, Іе ріиз зоиѵепі 
аи Ьаз (ѵ.№Х» 130,140,141, 146, 149; 170, 180,202,20.3, 205). 

Тоиіез, еііез ргоиѵспі сГипе ташёге іпсопіезіаЫо, еріе поиз 
аѵопз ісі (іеѵааі Іез уеих поп раз сіез агЬгез огсііпиігез, таіз 
Ыеп сіез агЪгез агіійсіеіз, ішадіпаігез, епгаррогі аѵес шіе сег- 

іаіпе ісіёе. Еп сріаНіё сіе ргоіоіурез 1е.з ріиз гарргосііёз сіе поз 
агЬгез аррагаіззепі Іез агЬгез (Іе рііізіеигз Ьаз-геііеіз еі сііа- 

рііеаих заззапісіез (Созіе еі Віатііп Ѵоуаде ей Регзе, ѵоі, I, 

Р1. 5, С, 17 Ыз, 27 Ыз). Тоиіез Іез рагіісиіагііёз ёпшпёгёез 
ріиз Ьаиі, сі ерй зегеігоиѵепі ісі сіапз Іеиг азресі Іе ріизраг- 

Гаіі, Іе ріиз сошріеі еі 1с ріиз йгсііеіпеііі ехрИсаЫе, ие Іаіз- 
зеііі гіеи сІ’оЬзсиг пі (Гёпідтаіісіис, согате сеіа а Ией сЬех 
поиз. Еез Ьазез сопіциез—се зоііі Іез зиррогіз сіе ГагЬге агіі- 
йсіеі, засгё сіез Регзез; Іез дтапсіез йеигз аи Ъоиі сіез Ьгап¬ 

сііез—се зопі Іез гозез еі Іез аиігез Йеигз еріі опі ісі ішс зі- 

дпійсаііоп геіідіспзе; Іез сіеих Іагдез Ьгапсііез еп І'огше сі’аііез 
(Іез ріиз ѵоішпіпеизез, ѵоуег сЬег Созіе, РІ. 17 Ыз)—се зопі Іез 
рагіісиіагііёз сіе зіуіе, ігапзшізез раг Іез апсіепз Аззугіенз; еп- 

ЕЕ. 



XV 

нихъ ассирійцевъ; наконецъ, завптііп по сторонамъ ствола вни¬ 

зу—это ничто ппое і:аі:ъ листья, но завитые внизъ, сообразно тре¬ 

бованіямъ перспдскаго стиля нвпуса. Представляемъ, дляобразца 
подъ лпт. ЫН, капитель пзъ Тактъ-и Бостапа (С'оз/е, I, И, 0) п подъ 
лит. II капитель пзъ Испаганп (Су^е, I, Р1,27 Върусскпхъ 
узорахт., значеніе большинства этп.хъ подробпостеп уя:с утра¬ 

чено, и превратилось въ мертвую Формулу. 

Наконецъ, что 
касается гшбра- 

женія живыхъ су¬ 

ществъ, то боль- 

шпиство живот¬ 

ныхъ, изображен¬ 

ныхъ на нашихъ 
вышивкахъ, пмѣ- 

іотъ значитель¬ 

ное сходство съ 
подобными же въ 
персидскихъ па¬ 

мятникахъ. Бъ 
нынѣшнее время 
издано ул!е столь 
достачное коли¬ 
чество персид¬ 

скихъ художест¬ 

венныхъ предме¬ 

товъ, въ томъ числѣ и матерій, въ иаст.^ящемъ случаѣ играю- 

щпхъ особенно ваяіпуіо роль, что мы мояшмъ, не обременяя своего 
текста примѣрами многосложныхъ рисунковъ, прямо ссылать¬ 

ся па печатныя изданія. 

Д.ІЯ сравненія съ нашими разпообразнымп птицалш (то 
пѣтухамп, то голубями, то павлпнамп), мы приведемъ птпцъ па 
чнсто-персидскпхъ илп персидско-арабскихъ матеріяхъ, сохра¬ 

няемыхъ въ разныхъ европейскихъ музеяхъ {Магііп еі Саіііеѵ, 
Мёіаи^ез сІ’агсііёо1о§іе, томъ II, табл. 37, 38; т. ЫІ, табл. 16, 20, 
23, 38; IV, рис. 24—25): здѣсь вездѣ является, какъ п упасъ, 

дерево, по сторонамъ котораго стоятъ птицы, обращенныя къ 
нему справа п с.іѣва, съ распущеннымъ илп сдолшпиымъ хво¬ 

стомъ. Д.ІЯ сравненія съ нашими львами, мы приведемъ львовъ, 

изобраліеппнхъ па перспдскпхъ плп персидско-арабскихъ ма¬ 

теріяхъ (МигИп еі СаЫег, т. НІ, рис. 13; ІЗоск, БііпгдіасЬе Ое- 

\ѵапсІег, т. I, рпс. 4): п здѣсь какъ п тамъ, львы яв.,іяются либо 
отдѣ-льно стоящими, лпбо по сторонамъ дерева). Въ п[ш.мѣръ 
нашпхъ Фантастическихъ ящіютныхъ, въ родѣ і§ифоновь 
(.Л» 160 Ь) мы представимъ подобныхъ яіо животныхъ па пер¬ 
спдскпхъ или персидско-арабскихъ матеріяхъ (МигИп еі ОаЫет, 

т. Ш, рпс. 14; Воск, т. I, рис. 1)—Все это, въ пово-псрспдской 
орііаментпстпкІ5,—прямое наслѣдіе превпе-пралскихъ эпохъ іі 
древпе-прапскаго искусства, такъ что птицы, копи, львы, люди, 

являющіеся въ нашей орпамеитпстпкѣ парами по бо.іьшей 
части стоящими по сторонамъ дерева, ничто иное какъ отбле¬ 
ски точно такихъ яіе Фигуръ, парами находящихся па цилинд¬ 

рахъ, капителяхъ, барельефахъ, мебели, посудѣ, сосудахъ, 

эмаляхъ, матеріяхъ, оружіи, стеклѣ и т. д. асспрійскаго п древ- 

ле-персидскаго искусства,—отблескп, переиіедпііе къ намъ все¬ 

го скорѣе черезъ посредство образцовъ, существовавшихъ въ 
Персіи во премена послѣ Ролдіества Христова, 

Намъ могли бы замѣтить, что персидская орпаментистика п 
вообще персидское искусство имѣло также огромнѣйшее 
в.тіяніе па византійцевъ (какъ п на арабовъ), и потому можно 
было бы производить вообще всю нашу орііамептпстпку отъ 
византійскихъ образцовъ, заключающихъ въ себѣ зиачите.іь- 

пую массу персидскихъ элементовъ. Но съ этимъ нельзя со¬ 
гласиться по топ прпчііпѣ, что въ византійскую орнамснтисти- 

ку ВО.ШЛТІ не всѣ, а лишь нѣкоторые персидскіе мотивы (по¬ 

вторяемые за то необыкновенно часто п много); между тѣмъ какъ 
въ нашпхъ орнаментахъ мы встрѣчаемъ гораздо большее и 

йп, Іез еигоиіетепіз диі ассотрао-пепі 1е Ьаз ііи Ітопс—не зопі 
гіеп аиіге с1ю.зе ііие без Іеиіііез епгоніёез ѵегз ІеЬаз, сопГог- 

тётепі аих ехі^^епсез сіи зіуіе еІ сіи дойіапсіеп регзап. Хоиз 
ойгопз ісі, роигехетріе, зоиз Іа ІеНге НН, ші сііарііеаи сіе 
ТакІ-і-ВозІап (Со^іе, I, Р1. 6) еі, зона Іа Іейге Н, ип сііарііеаи 
сГІзрайап {Соеіе, I, Р1. 27 Ш). Напз Іез сіеззіпз гиззез, Іа зіо-пі- 

йсаііоп сіе Іа гаа)еиге рагііе сіе сез сіёіаііз з’езі (Іё)а регсіие еі 
езі іот'зёе а Гёіаі сіе Іогюиіе тогіе. 

Епйп, рош' се 
диі гедагсіе Іез 
р-уигез сі'ёігез апі- 

тез, Іа та]еиге 
рагііе без апі- 

таих огпапі поз 
Ьгобегіез опіипе 
ётапбе геззет- 

Ыаисе аѵес сеііез 
без иіопшпепіз 
регзапз. Ли іешрз 
ргёзепі оп а сІё,іа 
рпЫіё ип потѣге 
аззея сопзісіёга- 
Ыс сГоЬ)сІ8 агіі- 

8іі^ие8 регзапз, еі, 
сіапз се потЪге 
сРёіойез (іоиапі 
бапз Іе саз асіиеі 

ип гоіе рагіісиііегегаепі ітрогіапі) роііг поиз реппеііге бе 
сіісг бігссіетепі без ёбіііопз рнЫіёсз, запз сііагдег поіге іе- 

хіе, еп йчіізе б’ехешріез, бе сіеззіпз сотрПцпёз. 

Соішпе іеппе бе соіпрагаізоп роиг поз оІ8еаих{<іщ^, соіот- 

Ьез, раопз), поиз бёзідпегопз Іез оізеаих без ёіой’ез ригетепі 
регзапез, ои регзапез-агаЬез, сопзегѵёез бапз ріизіеигз тизёсз 
бе ГЕигоре {Мигііп еі Сикіег, МёІап§ез сГагсІіёоІодіе, ѵоі. П, 
Р1. 37, 38; ѵоі. НІ, Р1. 16, 20,23, 38; ѵо1.ІѴ,Р1, 24—25): бапз 
іоііз сез ехетріез, аррагаіі ип агЬге, еп іоиі зетЫаЫе аих 
поігез, еі сапіоппё б’оізеаих іошчіёз ѵегз Іііі, бе (Ігоііс еі бе 
§аис1іе, Іа сцгеис оиѵегіе ои геріоуёе. Соште іеппе бе сотра- 

гаізоп роиг поз Ііопз, поиз бёзіёпегопз Іез Иопз без ёіойез рег- 
запе-ч оіірегзапе’з агаЬез {Мигііп еі Саіиег, ѵоі. НІ, РІ. 13; Воск, 

Еііиг^ізсііе бесѵігпбег, ѵоМ, РІ. 4): ісі соште Іа, Іез Иопз арра- 
гаіззепіізоіёз, оп розіёз без сіеих сбіёз сГип агЬге. Соште Іеппе 
сіе соіпрагаізоп роиг поз апітаих Іапіазіівціез, бапз Іе ^епге бе 
угірі'опз (Лі 160 і^)поиз бёзіцпегоиз без апітаих зетЫаЫез зиг 
Іез ёіоЙез реі'запез он регзапе.з-агаИез {Мигііп еі Саіиег, ѵоі. 
ПІ, РІ. 14; Воск, ѵоі. I, РІ. 1).—Тоиі сеіа, бапз Гогпетепіа- 

ііоп тобегпс регзапе, езі ип 1іёгііа§е бігесі без апсіеппез ёро- 
^иез еі бе Гапсіеп агі ігапіепз, бе зоі'іе еще Іез оізеаих, Іез 
сііеѵеапх, Іез Иопз, Іез йдигез Ішшаіпез, аррагаіззапі бапз поіге 
огпешепіаііоп раг раігез еі роиг Іа рінрагі розіёз без беих 
сбіёз бЧш агЬге, пе зопі аиіге сііозе ^ие без гёрёііііопз іпобі- 
йёез бе йцигез зешЫаЫез, ехізіапі ё^аіетепі раг раігез, ісіісз 
^и’еп ойгепі Іез суііпсігез, Іез сЬарііеапх, Іез Ьаз-геііеіз, 1е.з 
шеиЫез, Іез іізіепзііез, Іез ѵазез, Іез ёіпаих, Іез біойез, Іез 
агЬгез, Іез ѵеггегіегз еіс. бе Гагі аззугіеп еі апсіеп регзо,— 

гёрёііііопз рагѵепиез іизци’апоиз ІерИіз ргоЬаЫегаепі рагГіп- 

іеппёбіаіге сі’огідіпаих ехізіапі еп Регзе сіериіз бёзиз-СИгізі. 

Оп ропггаіі Ьіеп поиз оЬзегѵег, дне Гогпетепіаііоп регзапе 
еі СП і^ёпёгаі Гагі регзап опі аиззі ехегсё ипе іпйиепсе іт- 

іпепзе зиг Іез Ьу/апііпз (аіпзі цие зиг Іез агаЬез), еі сесібеѵгаіі 
поиз рогіег а Іаіге бёгіѵег іоиіе поіге огпетепіаііоп еп дёпё- 

гаі сГогщіпапх Ъугапііпз, гепіёппапі ип таззе сопзісІёгаЫе сГё- 

Іёіпепіз регзапз. Маіз І1 езі ішроззіЫе бе Габшеііге, саг Гог- 
петепіаіісш Ьуяаиііпе п’а аборіё ([іГшіе сегіш'ж рагііе без ог- 

петепіз регзапз (іоиіеіоіз еп Іез гёрёіапі Ігёцпеішпепі); іап- 

сИзцне поиз ігоиѵопз бапз поз огпепіспіз іш потѣге Ьіеп ріиз 
цгапб еі ріиз ѵагіё бе тоіііз регзапз, пёдіідёз раг Іез агіізіез 

ЫН. 
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гораздо разпообразпѣйшее число персидскихъ мотивовъ,—мно¬ 

гое, вовсе пе вошедиіее въ употребленіе у византійскихъ ху¬ 

дожниковъ: значитъ, здѣсь заимствованіе произошло другимъ 
путемъ, помимо Византіи —по нашему убѣлідепііо, рапьгае на¬ 

шего знакомства съ Византіей. 
Къ числу этихъ мотивовъ, мы въ особенности относимъ изо¬ 

браженія человѣческихъ Фигуръ. У пасъ онѣ всѣ имѣютъ не¬ 

сомнѣнное азіатское языческое значеніе, въ византійскихъ же 
изобраашіііяхъ этого рода присутствуетъ одинъ только эле¬ 

ментъ собственно-христіанскій, съ рѣдкими лишь отблесками 
позднѣйшаго классическо-римскаго язычества 
Но человѣческихъ Фигуръ пѣтъ вообще и въ ново-пер¬ 

сидскихъ рисункахъ и узорахъ, сказкутъ иные.—Конечно, 

отвѣтимъ мы, ихъ нѣтъ, со времени принятія магометанства, 

такъ какъ эта чуждая семитическая вѣра пе дозволяетъ ихъ; 

по онѣ существовали во всѣ предъидущія эпохи собственно 
персидскаго, арійскаго искусства, и если встрѣчаются въ на¬ 

шихъ копіяхъ, то доказываютъ только, что эти копіи заимство¬ 

ваны у Персіи, пепосредствсипо пли посредственно, еще до 
принятія ею исламизма, по пос.й Ролдества Христова. Къ 
несчастью, изъ этой эпохи извѣстно, покуда, еще слишкомъ 
мало памятниковъ. 

Имѣютъ ли какое ппбудь значеніе изображенія нашихъ вы¬ 

шивокъ? Не просто ли это продуктъ Фантазіи п произвольная 
игра въ линіи? Никогда. Орнаменты всѣхъ вообще новыхъ па¬ 

родовъ идутъ изъ глубокой древности, а у пародовъ древняго 
міра орнаментъ никогда пе заключалъ пи единой праздной ли¬ 

ніи: каждая черточка тутъ имѣетъ свое зпачепіе, является сло¬ 
вомъ, фразой, выраженіемъ извѣстныхъ понятій, представленіи. 

Ряды орпамептистики—это связная рѣчь, послѣдовательная ме¬ 

лодія, имѣющая свою основную причину и не назначенная для 
однихъ только глазъ, а ташке и для ума и чувства. 

Русская орпаментистпка, это—позднее эхо орпамептистики 
азіатской: это уцѣлѣвшій осколокъ древняго міра, по осколокъ 
значительно попорченный, сокращенный и, что всего хуже, та¬ 

кой, зпачепіе котораго даннымъ давно совершенно потеряно для 
употребляющихъ эту орнамептистику. Вы можете разспраши¬ 

вать русскихъ крестьянъ въ любомъ углу нашего отечества— 

и нигдѣ вы пе услышите и намека на то, чтобъ русскій па¬ 

родъ зналъ, что именно кроется въ этихъ узэрахъ н орнамен¬ 

тахъ, постоянно находящихся у пего въ рукахъ и передъ гла¬ 
зами. Многіе убѣждены, что рисунка этп—стахте, по пикто 
вамъ пе сканіетъ, откуда они идутъ и что такое именно со¬ 
держатъ. Однакоже, многое даетъ возмо;кпосгь мало по ыалу 
разобрать настоящую сущность дѣда. 

И во-первыхъ, наводитъ па нѣкоторое подозрѣніе объ осоое//- 

номъ значеніи нашихъ узоровъ то обстоятельство, что большин¬ 

ство предметовъ, па которыхъ онп находятся, употребляются для 
цѣлей религіозныхъ піп торжественныхъ: уж.е въ глубокой на¬ 

шей древпостп, полотенца (составляющія п до сихъ поръ г.іав- 

пую массу вышитыхъ предметовъ) вѣша.лпсыіа деревья съ ре¬ 
лигіозною цѣлью, какъ священное приношеніе, знака обожанія, 

і'кертва («дуплпнамъ дровянымъ вѣтви убрусдемъобвѣшшіаіоще,п 
спмъпоклопяющеся'', Х'а^алзгшй, Ист. Гос. Госс., т. I, прпм. 216). 

Чтожъ мы видимъ? И до сихъ поръ привычки древняго язы¬ 

чества не исчезли, и полотенца вѣшаются, все попревшему, въ 
качествѣ ех-ѵоіо, вокругъ образовъ, крестовъ, обвиваютъ дуги 
и сбрую вѣнчальнаго поѣзда, украшаютъ дружку, поѣзжанъ, раз¬ 

вѣшиваются па спинкѣ брачной телЬги пли саней, и т. д. 1ір.а:зд- 

іінчиый костюмъ и головной уборъ, щіаздпичиая кроззать, пологъ, 

наволока—покрыты многозначительиыми узорами. 

Но еще болѣе убѣждаетъ иасъ въ нашей мысли позшлеіііс, въ 
числѣ нашихъ орнаментовъ, такихъ Фигуръ, которыя слишкомъ 

Ьугапііпз: ргеиѵе, цие поз етргипіз поиз зопі ѵеииз раг сГаи- 

ігез ѵоіез <іие Вугапсе,— сі, Д’аргёз поіге сопѵісНои, Ьіси аѵапі 
1108 геіаііоііз аѵес еііе. 

N0118 гаіщеопз ріиз рагіісиііёгетеііі;, аіі иотііге бе сез іио- 

іііз, Іез йо'игез Іііішаіііез, ^иі сііег поиз оііі Іоніез ние зі^ші- 
ИсаИои ішІнЬіІаЫетепІ; рауешіе азіаіідие; от, бапз Іез (Іеззіпз 
Ьугаиііпз сіе се д-сиге, он не геігоііѵе ^ие Гёіётені сЛігёііеи 
ргоргстені сііі, аѵес диеідиез ігассз сіи роіуйіёізше с1аз8І^ие 
бо Іа бёсабеисе. 

Маіз Іез й§иге8 Ііитаіиез таициеиі; Ъіен аиззі, еіі ёбнёгаі, 

бапз Іез беззіпз сі Іез Ьгобсгіез бе Гагі поііѵеаи регзап, поиз 
бігоіНреиІ-еіге сегіаіпез ценз.—ЕіЬіеп ош,гёроіібгопз поиз, е1- 
Іез таіідиепі, бериіз Гіиігобисііои бе Гізіашізте, саг еііез зоііі 
іиіегбііез і)аг сеііе геіщіоп ёігапдёге, ьётИщае^ іиаіз еііез оиі 
іоіуоигз ёіё етріоуёез а Ігаѵсгз іоніез Іезёроцііез ргёсёбенісз 
бе ГагІ; рег.зап, агкп ргоргетзпі біі, сі зі еііез аррагаіззеііі 
(Іапз 1108 соріез, сеіа ргоиѵе зеіііетепі, гріе сез соріез оиі ёіё 
етргшііёсз а Іа Регзе, бігссіешеиі он іпбігесіетсні, аѵаііі Гііі- 
ігобпсііоп бе Гізктізше, піаіз аргёз бёзиз-СІігі-зі. 

Ьсз беззіпз бе поз Ъгобегіе.з оііі-ііз пне 8І:.>иііісаііоіі рнеГ 
соіщие? N0 зегаіеііі-ііз раз зішріетеііі без ргобнііз бе Іа і'аіі- 
іаізіе, ИИ іеіі бе Ирпез, бй иііірііетепі аи саргісе? N011 сегіез. 

Ьез огпешепіз бе іоиз Іез реііріез шобегиез еіі цёпёгаі ѵіеп- 

пепі бЧіне Ііаиіе агіііі|шіё, еі сіісг іоиз Іез ансіеиз реііріез 
Гогпетепі іГа іашаіз сопіеіш шіе зеіііе Іір'ііе рііі іііі оізеизе: 

с]1а^ие ігаіі а ісі за зіртіііісаііоп, аррагаіі сотте ни шоі, ние 
ріігазе, ние ехіігсззіоп бе сегіаінез ібёез, бе сегіаіиез гергёзеіі- 
іаііонз. Юез гано-ёез б’огпетепіаііои зоііі ии бізсоигз зіііѵі, пне 
шёіобіе соііііііііе, ауапі за гаізоп б’ёіге, еі безііпёе поп зсиіс- 

шепі еі шіідиешепі роит 1е ріаізіг без уеііх, шаіз Ъіеп аиззі 
роііг Гезргіі еі 1е зепіітепі. 

Ь’опіеіпепіаііопгііззе іГезі риЧше гсргобпсііоп іагбіѵе гіе Гог- 

петеіііаііоп азіаіідиз; с’езі ііп бёЬгі би топбе апсіеп, гапіз 
Ш1 бёЬгі сопзібёі'аЫетспі согготріі, аЪгё^ё, еі, се циі езі ріге, 

пп бёіігі, бопі Іа зідпііісаііоп а ёіё бёріііз Іопр-іетрз регбііе 
рош' сеііх риі Гешріоуепі ]Чі8риЧі се ,іоііг. ЛМііз аіігох Ъеаіі 
дііезііонпег Іез раузанз гііззе.з баіізіеііе Іосаіііё бепоіге раігіе 
дне ѵоиз ѵоибгег —пііПе рагі ѵоііз пе Ігоііѵегег Іа шоіпбге 
ігасе бЧіпе соппаіззшісо бо се рие ѵеіііепі біге сез беззіпз еі 
сез Ъгобегіез, риі зе ігопѵепі сопзіапітспі бапз зез таіпз сі 
80113 зез уеііх. Оп реііі ігоиѵег Ыеп без ^епз сопѵаіпсиз бе 
І'апіі'іиііё бе сез беззіпз, іпаіз регзоппе пе заига ѵоиз біге, б’ой 
ІІ8 ѵіешіеііі еі се с[иЧІ8 зі^пШепі. Серепбапі, Ъіеп безёіётепіз рег- 

иіеііепі бе бёЬгоіііПег реи а реп Іа паіііге ѵёгііаЫе бе Іа сіюзе. 

Еі б’аЬогб, Іе ргеіпіег зопрдоп бЧте зіо'пійсаііоп рагіісиііёге 
бе 1108 беззіпз поиз езі бошіё раг сеіа, цііе Іа та]епге рагііе 
без оЪіеіз циі Іез рогіепі, зопі ешріоуёз роііг без пюіііз геК- 

ріепх он зоіешіеіз: бериіз Гапіірііііёіа ібиз гесніёо, Іез еззпіе- 

піаіпз (Іогшапі іизріГа ргёзепі Іа шаззе ргііісіраіе бе поз оіі- 

,)СІ8 Ьгобёз) ёіаіепі зпзрепбиз зііг Іез агЪгез засгёз бапз іііі 
Ьиі ге1і"іоііх, сопнис ой'гапбе, сотте зідпе б’абогаііоп, сот¬ 

те засгійсс («ііз зпзрепбаіепі без еззие-таіпз апх Ъгаііс1іе.з без 
агЬгез еі Іез абогаіепі»,Кагсткіпе.Шзі.бе ІІііз8Іе,ѵо1.1, аппоі. 21 б). 
Еі Ыеп рііе ѵоуопз поиз? Епсоге іиздіГіі ргёзепі Іез соніи- 

гаез беГібоІаігіе апНдие п’оиіроіпі бізраги, еі Іез сззніе-таіиз, 

іоиіоііі'з бапз Іепг циаіііё б’е,і;-?мЫ, сопііітеиі а ёіге зизреп- 

бііз аіііоііг без ііпадез, без сгоіх, без сіоидав еі без Ііагиаіз 
біі ігаіп бе носе, огаепі Гёраиіе би рагдои бе носе, без іпѵі- 

іёз, бёсогепі Гаггіёге би сііагіоі он би ігаіііеаіі бе носе, еіс. 

.Ее созіішіе еі Іа с^'Ыиге бе Іеіе, Іе Ііі, Іез гібеапх, Іез іаіез 
б’огеШегз зегѵапі апх ,]оиг8 без зоіеппііёз—іоііі сеіа езі соіі- 
тегі бе Ьгобсгіез 8І8:пііісаііѵе8. 
Маіз 110118 зотгаез Ыеп ріиз епсоге аШгпіёз бапз поіге орі- 

піоп раг Іа ргёзепсе, аи потЬге бе поз огпешепіз, бе йдигез, 
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характерны для того, чтобъ быть сотаненнымп случайно. Для 
примѣра возьмемъ хоть тѣ, что представлены у насъ подъ лите¬ 

рами У и 2. Не соглашаясь признать ихъ простои игрой линій) 

принимаемся за розыспанія, замѣчаемъ, что онѣ существуютъ 
у мнояіества азіятскихъ племенъ и народовъ, н, наконецъ, откры¬ 
ваемъ, что это—одинъ изъ древнѣйшихъ знаковъ добраго пред¬ 

знаменованія, пожеланія благополучія, отвращенья несчастья. 

(Лійгаом/; Ьоінв сіе Іа Ьоппе Іоі, стр. 625). Онъ былъ извѣстенъ 
еще въ глубочайшія времена древней Индіи, н упомшіается въ 
поэмѣ «Рамаяна»; но, подъ именемъ «свастика», былъ особенно 
распространенъ въ Буддійскомъ мірѣ (даже у самыхъ дикихъ и 
далекихъ послѣдователей Буддійской религіи), а отсюда перешелъ 
II къ разнымъ другимъ народностямъ. Такимъ образомъ Фигуру 
добраго предзнаменованія можно встрѣтить въ Индіи, Тибетѣ, 

Китаѣ, Персіи, почти во всей Сибири, у мордвы, черемисовъ, 'іу- 

вашей, западныхъ финновъ, а наконецъ — и у русскихъ. Кромѣ 
этого примѣра, разнообразныя другія соединенія линій, перекре- 
щающихся въ разныхъ направленіяхъ и образующихъ какія-то 
своеобразныя, необыкновенныя Фигуры, не могутъ {такліе не имѣть 
своего опредѣленнаго значенія, чтЬ доказывается нѣкоторыми 
изъ числа ихъ, также уже получившими объясненіе {Вигпои/'^ 

Ьоіна, стр. 625 — 626); другія ждутъ еще подобныхъ же объяс¬ 
неній. 

Ігор сагасіёгізііднея ронг аѵоіг ёіё іиѵепіёев Іогінііетепі. 

Соште ехетріе понз п’аѵонз ціі’а ^еіег Іез уенх знг сеііез 
цне нош аѵопз йоішёез зонз Іез Іейгез У еі 2. Реи рогіёз а 
Іез ргепсіге роиг ип зітріе ,|’еи сіе Идпез, понз аііопз аих ге- 
сііегсііез, іюиз оЪзегѵонз, ди’сПез ехізіепі сѣел Ьіен Дез реиріез 
еі реиріасіез а8іаіі^ие8, еі сіёсоііѵгопз епйи, дн’еііез не зопі 
аніге сЬозе дне Гин сіез рінз апсіенз зщнез сіе Ьоп аидиге, Де 
іоиігаіі йе Ьопкеиг. Де дагапНе Ле таІЫиг {ВитоиС, ЬоІиз Де 
Іа Ъопне Іоі, р. 625). Сеііе й§;игс аѵаіі ёіё сопние с^ё^а аих 
ёро^иез Іез ріиз гесиіёез Де ГІпДе ансіешіе еі зе Ігоиѵе сі- 
Іёе сіанз 1е «Катауаііа»; таіз с’езі ргіпсіраіетепі Данз 1е тонДе 
ЬоиДДІіідие, зоиз 1е пот Де «зѵазііса» ^и’е11е а ёіё 1е ріиз гёран- 

Дие (тёте сЬег Іез асИіёгепіз Іез- ріиз заиѵа^ез еі Іез ріиз 
ёіощпёз Де Іа ге1і§іоп Де ВоисІсШа); Де сез Сопігёез, еііе езі 
раззё сЬех Ьеаисоир сГаиІгез паііонаіііёз. С’езІ аіпзі дио поиз 
ігоиѵопз 1е зщпе сіе Ьоп аидиге Дапз ГІнДе аи ТіЬеІ, еп Сіііпе, 

ен Регзе, зиг ГёІепДііе Де ргезцие Іоиіе Іа ЗіЬёгіо, сііег Іез 
тогДшнез, Іез Ізііёгётіззез, Іез Ізіюиѵазііез, Іез йшіоіз оссі- 
сіеиіаих еі епйп—сііег Іез гиззез. Оиіге сеі ехетріе, Іез аи- 

ігез сотЪіпаізопз Де Идпез енігесгоізёез Дапз ДШёгеиІез Ді- 

гесііопз еі Іогтапі Дез й§:игез огщіпаіез, ёІгап§;е8, не реиѵепі 
раз не раз аѵоіг аиззі ипе зі§пійсаІіоп сіёіеппіпёе, ргёсізётепі 
сотте Іез йртгез циі опі с1ё]аІгоиѵё Іеиг ех^эИсаИоп (Лда-яом/' 
Ьоіиз, р. 625—626): Іез аиігез аІІенДепІ ен сеіа Іеиг Іоиг. 

Разсматривая Фигуры, представляющія уже не одни соединенія 
геометрическихъ линій, а цѣлые предметы, мы приходимъ къ то¬ 

му же результату, что и въ предидущемъ случаѣ: онѣ тоже имѣ¬ 

ютъ значеніе религіозное, по преимуществу благожелтпельное. 

Такъ, наприм., загадочныя Фигуры, являющіяся между «калино¬ 

выми листьями» (сравни №№ 7 и 78), вверху надъ узоромъ въ № 
152, суть ничто иное, какъ очень употребительныя уБуддііцевъ 
Фигуры, назначенныя для отвращенія дурнаго глаза: мы пред¬ 

ставляемъ здѣсь, подъ лит. КК, разныя Формы этой Фигуры (пер- 
воначадішо «алтаря»), заимствованныя нами 
изъ статьи полковника Сайкса, Азіаііс Доигпаі, 
1841, ѵоі. VI, р. 453: «Хоіез оп Ніе геіщіоиз 
еіс. зіаіе оі Іпсііа». 

Въ религіозномъ значеніи деревьевъ, играю¬ 

щихъ такую громадную роль въ нашихъ узо¬ 

рахъ, мудрено сомнѣваться, зная что поклоненіе 
деревьямъ было однимъ изъ главнѣйшихъ эле- 

КК. 

8і поиз поиз аДгеззопз аргёз сеіа аих йдигез пе гергёзеп- 

Іапі ріиз Дез сотЪіпаізопз Де И^пез ёёотёігіциез, таіз сіез 
оЪ^еіз епііегз, поиз аггіѵопз аи тёте гёзиііаі ^ие Дапз 1е саз 
ргёсёДепІ: заѵоіг, ^и’і1з опі аиззі ипе зідпШсаііоп геіідіеизе, 1е 
ріиз зоиѵепі сеііе Де вои/гаіі іе Ьопкеиг. С’езі аіпзі цие, раг 
ехетріе, іез й^игез ёпідтаіідиез Дапз Іа ЬапДе зирёгіеііге Ди 
Лі 152, ріасёез епіге Дез «ІеиіИез сГоЬіег» (сотр. Іез ХгЛі 7 еі 
78) пе зопі аиіге сЪозе дие Дез й^игез Іогі изііёез сііег Іез 
ЬоиДсИіізІез роиг- еШоигпег Іе таишіз тіі: поиз Доппопз ісі, зоиз 

Іа Іейге КК, Іез сИКёгепіз азресіз Де сеМе 
йдиге (^иі аѵаіі сГаЬогД ёіё ип «аиіеі»), еш- 

ргипіёз а ГаіТісІе Ди соіопеі 8укез; «Оп іЬе 
геіщіоиз еіс. зіаіе оІ Іпсііа» (Азіаііс Доигпаі, 
1841, ѴОІ. VI, р. 453). 

II аигаіі ёіё ДШсіІе Де Доиіег Де Іа зідпійса- 

ііоп геіщіеизе Дез агЪгез, іоиапі ип гбіе зі іт- 

рогіапі Дапз поз ЬгоДегіез, Іогздие поиз заѵопз 
^ие Іе сиііе сіез агЬгез аѵаіі ёіё Гип Дез ргіп- 

ММ. 

ментовъ религіи славянъ. Но если бы въ этомъ могла оста¬ 

ваться хотя тѣнь сомнѣнія, то насъ убѣдили бы въ этомъ ор¬ 

наменты и заглавныя буквы рукописей, гдѣ во многихъ мѣстахъ 
ясно можно видѣть, что представленныя тутъ деревья—не про¬ 

стыя деревья, а деревья съ религіознымъ :шаченіемъ, которымъ 
воздается обожаніе. Въ числѣ извѣстныхъ намъ примѣровъ, одинъ 
изъ самыхъ любопытныхъ тотъ, который мы представляемъ здѣсь 
подъ лит. ВЪ. Это заглавная буіша К, взятая изъ Евангелія XIV 

вѣка, принадлежащаго библіотекѣ Академіи наукъ. Тутъ пред¬ 
ставленъ человѣкъ, стоящій на колѣнахъ предъ деревомъ (со¬ 

вершенно тояіественномъ съ тѣми, какими наполнены наши древ¬ 
ніе рисунки и узоры) и въ экстазѣ обнимающій стволъ его. 

Сверхъ того, въ числѣ Буддійскихъ религіозныхъ эмблемъ и 
знаковъ, встрѣчаются условныя представленія «священнаго де¬ 

рева», очень похожія на деревья нашихъ узоровъ. Представляе¬ 

мые здѣсь подъ лит. ММ образцы заимствованы нами изъ при' 
веденной выше статьи полковника Сайкса, стр. 454 (ср. съ ними 
наши изображенія деревьевъ №№ 94,101,106, 131; 104,106, 198) 
103; 141, 163, 191; 149). 

сіраих ёіётепіз сіе 1а геіщіоп йез зіаѵез. Маіз зі поиз аѵіопз 
епсоге Іе тоіпйге сіоиіе, І1 зегаіі йіззірё раг Іез огпетепіз еі 
Іез іпіііаіез (іез іпапизсгііз, ой Ьіеп без ехеіпріез ѵіеппепі поиз 
ргоиѵег, дие іез агЬгез пе зопі роіпі ісі без агЬгез зітріез, ог- 

(ііпаігез, таіз без агЬгез ге1і§:іеих, оЬ^еіз йЧш сиііе. Рагтііез 
ехетріез дие поиз соппаіззопз, Гші сіез ріиз сигіеих езі сеіиі 
дие поиз сіоппонз ісі зоиз Іа Іеіігё ЕЕ. С’езі Гіпіііаіе гиззе К, 
ргізе (іапз ип Еѵап§і1с сіи XIV зіёсіе, аррагіепапі а 1а ЬіЫіо- 

іЬёдие сіе ГАсасІёіпіе сіез зсіепсез. Хоиз ѵоуопз ісі ип Ьоіпте 
а§епоиі11ё сіеѵапі ип агЬге (сотріёіешепі ісіепіідие аѵес сеих 
(іе поз апсіеппез Ьгосіегіез) еі еп етЬгаззапі Іе ігопс аѵес іше 
ехргеззіоп й’ехіазе. 

Еп оиіге, оп ігоиѵе, раппі Іез етЫётез еі зідпез ЬоисІсНіі- 

диез геіщіеих, сіез гергёзепіаііопз (іе «ГагЬге засгё», Іогі зеш- 

ЫаЫез а сеііез (іе поз Ьгосіегіез. Еез ехетріез сіоппёз ісі зоиз 
Іа іеііге ММ зопі етргипіёз а Гагіісіе ргёсііё сіи соіопеі 8у- 

кез, р. 454 (сотр. поз сіеззшз №№94, 101, 106, 131; 104, 106, 
198, 203; 141, 163, 191; 149). 
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Наконецъ, религіозное значеніе деревьевъ на нашихъ узорахъ 
доказывается сравненіемъ нѣкоторыхъ очень загадочныхъ ихъ 
изображеній съ такими-аю изображеніями, существующими у нѣ¬ 
которыхъ восточныхъ пародовъ, по тамъ вполнѣ объясненными. 

Такъ, наприм., деревья, стоящія, на нѣкоторыхъ нашихъ узорахъ, 
какъ-будто на кровлѣ или куполѣ зданія 11.1, 128), не имѣ¬ 

ютъ у насъ никакого значенія, и кажутся только игрою каприза 
Пли прихоти, но получаютъ полное объясненіе, когда мы вспом¬ 

нимъ многочисленныя Буддійскіе барельеФы(/'’ег'^«8яоя, Тгее аші 
зегрепі ѴѴОГ8І1ІР, Р1. XXIV, іі». 2;ХХѴ, Гщ. 3;ХХѴІ, Гщ. 2;ХХУІІ, 
Гі§. 1, 2, 3; XXX, і'і". 2; XXXI, Іі§. 2): здѣсь мы вездѣ видпмто 
посрединѣ, свянщпное дерево, и передъ нимъ выстроенъ, иногда 
алтарь, а иногда храмикъ, не вполнѣ его закрывающій, такъ что 
дерево каліотся выходящимъ изъ кровли.—Такъ точно, наши изо¬ 
браженія дерева, какъ-бы выходящаго изъ средины какого-то зда¬ 

нія или башни (.№№ 127, 129), не имѣютъ у насъ ровно ника¬ 

кого значенія, и вполнѣ объясняются при взглядѣ на многочи¬ 
сленные Буддійскіе памятники (наприм. Ѵегдішвоп^ Р1. XXV, Гір. 

3; XXXIII), гдѣ нетрудно различить священное дерево, обстро¬ 

енное вкругъ башней или зданіемъ, сквозь окна и отверстія ко¬ 
торыхъ проходятъ стволъ и вѣтви дерева. 

Перейдемъ теперь къ Фигурамъ лшвотныхъ н людей. 

Здѣсь еще болѣе, чѣмъ во всемъ остальномъ, чувствуется ре¬ 
лигіозное значеніе узоровъ: слишкомъ многіе п слишкомъ яв¬ 

ственные признаки доказываютъ, что тутъ вовсе не слѣдуетъ 
предполагать дѣйствительныя, яіпвыя существа, и что тутъ у 
насъ передъ глазами—идолы. На калщомъ шагу встрѣчаются Фи¬ 

гуры слѣдующаго сорта: двуглавыя и одноглавыя птицы на трехъ 
подпоркахъ, вмѣстоногъ (Л^№ 119,126,155, 196); двуілавьгяпти¬ 
цы, прикрѣпленныя хвостомъ къ полу, или къ землѣ, или цвѣткомъ 
къ потолку (Х"Лг 149,150,152,155,156,158,159,167; 1^^)-,птицы 
на высокихъ подпоркахъ вмѣсто ногъ (,Л"№ 148, 152 », 202)-, чело¬ 

вѣческія фту'ры на многихъ подпоркахъ вмѣсто ногъ (№№ 170, 

190); человѣческія фигуры на одной ногѣ (№№ 175, 188); чело¬ 

вѣческія фигуры, состоящія изъ столба, наряженнаго въ женское 
платье (Л»№ 204, 176, 169, 122, 192) и т. д. 

Притомъ, въ этой мысли насъ подкрѣпдяготъ дѣйствительныя 
человѣческія Фигуры, которыя почти всегда гораздо меньше ро¬ 

стомъ противъ пзобралшпій идоловъ, и обращаются къ этимъ 
послѣднимъ пли священнымъ деревьямъ, пли лш стоятъ по сто¬ 

ронамъ яхъ, воздгьвъ руки вверхъ пла обративъ ихъ іа талыъ ')— 

въ знакъ оболшнія (ЛІѴ. 116, 152, 191, 194, 196, 204, 208, 211, 

212, 214), или лш дерзка въ рукахъ вѣточки, цвѣты, птицъ, или 
жертвоприносительные сосуды (ЛіуЛіі 127, 137, 153, 155, 156і 
160 а, 161, 108, 177, 180, 181, 213, 215). 

Замѣтимъ здѣсь, что, въ числѣ примѣчаетельнѣйгаихъ при- 

надлеяшостей богослуліеиія, являются на узорахъ полотенецъ— 

сосуды для священной воды (къ солмлѣнію, ихъ іш одного не по¬ 

пало БЪ русункп нашего изданія): это родъ маленькихъ ведръ 
НЛП сосудовъ съ дулікой вверху; .ихъ часто дсрліатъ въ рукѣ че¬ 

ловѣческія Фигуры совершенно такъ, и Форма нхъ точно такая- 
же, іакъ въ ассиріісквхъ барельефахъ {ІауагсІ, Тііе шопишепіз 
Хіпеѵеѣ, Ѵ0І. I, Р1. 5, О, 8, 9, 25 н т. д.). Въ сассанидское времд 
встрѣчаются лшпскія Фигуры съ сосудами для священной воды 
въ рукахъ) ЬЧатЫп еі Ѵоуаде ен Регзе, I, РІ. 9). Подоб¬ 

ными же сосудами или ведерками со священной водой доллшы 
быть, безъ сомнѣнія, также признаны тѣ сосуды, что несутъ Фи¬ 

гуры, изображеппыя на пашемъ рисункѣ № 168, и стоящія по 
сторонамъ другихъ Фигуръ, имѣющихъ но всѣмъ своимъ подроб¬ 
ностямъ значеніе религіозное. 

Храмы, нерѣдко встрѣчаюіціеся въ на.ш.ихъ узорахъ, имѣютъ 

') Можно было бы подумай., что фигуры, держащія руки согнутыми по 
направленію къ тальѣ, представляютъ п.чя^иущихц но приходится отка¬ 

заться отъ этого истолкованія, вспомнивъ, что этотъ же религіозный жестъ 
производятъ и нѣкоторыя фигуры, представленныя верхомъ на конѣ (наир. 

206, 208, 211). 

Епйн, Іа ащпШсаІіон геіідіеіше сіез агЪгез сіе поз Ъгосіегіез 
езі сіёшонігёе раг Іа сопй'ОпМіон сіе ^ие1^ие8 ішз сГенІге енх, 
дііі оні Ш1 авресіёпійтаіідне—аѵессІе8гергё8еіі1а1іоп8ехІ8Іап1 

скег рііізіеш'з ренріез авіаПсриез е1 ауапі сЬе2 енх ип зенз ех- 

рИсііе. С’езі аінзі, раг ехешріе, гіие Іез агЬгез срі зешЫепѣ 
розег знг Іез Іоііз он Іез соироіез сіез ёсіійсез (№№ 111, 128) 

н’оні. аисші зенз сііег понз е1 рагаіззепі ёіге ни )еи (Інсаргісе 
он сіе Іа Іаніаізіе, шаіз гед.оіѵені Існг е.чріісаііоп 1о^8^ие нонз 
гарреіопз а іюіге тётоіге Іез нотЪгеих ѣаз-геііеіз ЪоисІсНіі- 

^^^е8 (Регуиззоп, Тгее аші зегрені іѵогзѣір, Г1. XXIV й§. 2; 

XXVI, йё. 2; ХХѴП, Й^. 1, 2, 3; XXX, йд. 2; XXXI, Йц. 2): 
рагіоиі, ісі нонз ѵоуонз, ап тіИен, іш агѣге—ей ен аѵапі, ни 
іетріе он іш аніеі сріі не 1е шазцие срі’а сіеші, сіе зогйс дне 
ГагЬѵе зетЫе зогііг сіе зон йоіі. — Пе тёте, поз агЬгез рагаіз- 

занй зогііг сіи шіИеи сІЧш ёсіійсе он сГіше йонг (№№ 127, 129), 

и’онй ансшіе зідпійсайіон сііег нонз, шаіз 8’еxр1і^иеий Іасііе- 

шенй, сошрагёз анх пошЬгеих тоішшепйз ЪошІсПіісріез {Регдиз- 

зоп, РІ. XXV, й§. 3; ХХХПІ), ой І1 п’езй раз (Іійісііе сіе сИзйііщііег 
ГагЪге засгё, анйоііг сішінеі он а Ъайі шіе йонг он іш ёсіійсе, а 
йгаѵегз іез Іепёйгез ей іез онѵегйигез сішінеі раззенй Іез Ъгаіі- 

сііез ей Іо йгопс Іні-тёте сіе ГагЪге. 

Раззонз таііійепанй анх йдіігез сГапітанх ей сі’іюшшез. 

Ісі, рінз сріе рагйоий аШеіігз зе Іаій )оиг Іа зіцпійсайіоп ге- 

И^іензе сіе поз Ъгосіегіез: сіез зіцтіез пошЬгенх ей йгор арра- 

генйз нонз ргонѵенй, діГіІ не І'анй роінй зііррозег ісі сіез ёйгез. 

гёеіз, ѵіѵанйз, ей с]ие нонз аѵонз сіеѵанй Іез уеііх—с/ез іііоіез. А 
сЪа^ис раз нонз йгоііѵонз сіез йдінгез сін денге зиіѵанй: оізеаих 
а ипе он а сіеих ІШз, розапі виг ігоіз зиррогіз аи Пси йе раііез 
(Л1:№ 119, 126, 155, 196); оізеаих а Леих іёіез, (іхёз аи зоі ои аи 
ріапскег раг Іеиг ^иеие, ои Ыеп аи рЛаІЬпі раг ипе Дсч»'()М;№149, 

150,152, 155, 156,158,159,167; \*-НУ,оізеаих зиг сіе ІшѵЛз зир¬ 

рогіз аи Ней сіе раііез (.ХЛд 148, 152 а, 202); Цдигез /іитагпез зиг 
ріизіеигз зиррогіз аи Ней сіе уатЬез (№№ 170, 190); (ідигез Іги- 
таіпез зиг ипе зеиіе уатЬе (№№ 175, 188); Іідигез /штаіпез сот- 

розеез сѴипе роиіге ІшЫНёе сіе ѵ&іетепіз сіе [етте (№;№“ 204, 176, 

169, 122, 192) ейс. 

Ен оийге, понз зоттоз аИсгтіз сіапз пойге ісіёе раг Іез й- 
дигез Іштаіпез гёеііез, ІезцнеІІез, ёйаіій роііг Іа рінрагй сіе Ъіен 
тоіпсіге йаШе сіне Іез ісіоіез, зс сіігідепй ѵегз сез сіепііёгез он 
ѵегз Іез агЪгез засгёз, он Ъіен зе йіеннепй а сбйё, Іез Ьгаз еі Іез 
таіпз ^сгге'я, он Ъіен Іез Ы'аз сіігідёез ѵегз Іа іаШе')—еп зіднесі’а- 

сіогайіон геіідіензе (,№№ 116, 152, 191,194, 196, 204, 208,211, 
212, 214), он Ъіен Іепапі еп таіпз Лез гатеаих, Лез фигз, Лез 
оізеаих ои Лез ѵссзез сіе засгіфх (№№ 127, 137, 153, 155, 150> 

160 а, 161, 168, 177, 180, 181, 213, 215). 

ОЪзегѵонз ісі, сщ’аи потЪгесІез аййгіЪизІезрІиз гетагдиаЫез 
сіи снійе аррагаіззенй зиг Іез еззиіе-шаінз—Іез ѵазез роііг Геаи за- 

сгёе (таІЪеигеизешспй Іезехешріез сіе се 1’аій шанс]иенй сіапз но¬ 
йте риЪИсайіон): се зонй сіе ройійз зеаих он ѵазез аѵсс анзераг- 

(Іеззнз: ііз зонй зоиѵепй йениз ен т,аііі раг сіез йднгез Іштаіпез 
схасйетепй сіе Іа тёше іпапіёге ей опй Іашётейогше цнесіанз 
Іез Ъаз-геііейз аззугіенз {кауагЛ, ТЬе тоішшенй.з оі' ХіпеѵеЪ, 
Ѵ0І. I, РІ. 5, 6,8, 9, 25 ейс.). Анкёросріез заззанісіез, понз йгон- 

ѵопз ёдаіетснй сіез йднгез сіе і'етпіе аѵес сіез ѵазез ронг Геаи 
засгёе еп гааін {Рктсілпеі Соьіе, Ѵоуаде еп Регзе, ѵоі. I, РІ. 9). 

Он сіоій гесошіаійге, сотте ѵазез он зеанх сіи тёше денге, Іез 
ѵазез рогйёез раг сіез йднгез Ішюаііісз знг пойге сіеззіп № 168, 

сез сіегпіёгез ёйанй розйёез а сойё сГанйгез йднгез а зіднійса- 

йіон ёѵісіеншіепй геіідіеше. 

Еез йетріез, аззея Ігёднснйз сіапз поз Ъгосіегіез, опй пп аз- 

') Оп аигаіі рй огоіге, цие Іез йцигез аѵес Іез Ьгаз (Іігіцс'з ѵегз Іа. 

ІаШе гергезепіепй без регттауез (ктзапіз: шаіз ноиз зоттез оЫі^ёз 
СІО нонз гейізег а сеНе ехріісаііон, 'ѵи ^ие се цезіе геНціенх езі зои- 

ѵепі ргосіиіі раг без йртгез топіёез а сЬеѵаІ (раг ехетріе Іез №.У» 206, 

208, 211). 



XIX 

несомнѣнный характеръ язычесіай. Насъ не должны вводить въ 
заблуяіденіе кресты, иногда вѣнчающіе подобныя зданія (наприм. 

въ №№ 129, 194 и 214); это явныя придѣлки позднѣйшія, такъ 
какъ въ пользу первоначально языческаго ихъ рисунка (вѣроятно 
въ видѣ цвѣтка, см. средній куполъ въ ]\» 129) свидѣтельствуютъ 
не только сцены языческихъ обрядовъ, внутри ихъ представлен, 
ныя (№№ 194 и 214), но и прочія архитектурныя Формы, сильно 
напомиііаюідія Формы архитектуры Буддійской, какъ въ дѣйстви¬ 

тельности (Регдивёоп, ПашІЪоок о1'агсііііесінгс, 2-(І есі., 35, 

41, 61, 02, 03, 70 еіс.; Зутеа, ЕгаЬавзу Іо Аѵа, р. 388, 412, 

424; Огаіо(‘()гс!'^ ЕтЬасу Іо Аѵа, р. 228, 313; Теппепі, Сеуіоп, 

П, р. 577, 596), такъ и па Буддійскихъ рисункахъ (иаирим. на 
многихъ изображеніяхъ «пяты БуддЫ"); мы особенное вниманіе 
обращаемъ, при этомъ, на тѣ большіе орнаменты, наподобіе ро¬ 

говъ или закорючинъ, которые возвышаются по сторонамъ зда¬ 

нія, выходя изъ его стѣнъ (.№,№ 111, 128, 194), па огромные 
шарообразные купола (А:№ 111, 128) и почти всегда громадно 
высокій цоколь. 

Приведенные нами Факты и сравненія доказываютъ, мы на¬ 

дѣемся, довольно наглядно, что въ нашихъ вышитыхъ узорахъ 
замѣтно немало разнообразныхъ чужеземныхъ вліяній: фппн- 

сішхъ, персидскихъ и отчасти Буддійскихъ. Въ существованіи 
этихъ вліяній нельзя сомнѣваться, потому что, съ одной сто- 

ропы, у пасъ на узорахъ изобрал!епы то предметы, вовсе не 
существовавшіе у великоруссовъ (языческіе храмы азіятской 
архитектуры, алтари, львы, павлины и т. д.), то Фигуры и пред¬ 
меты завѣдомо азіатскаго происхожденія, не имѣвшіе и не имѣ¬ 

ющіе у насъ никакого значенія (доброжелательпые знаки), то 
такія комбинаціи, которыя были въ величайшемъ ходу у раз¬ 

ныхъ народонаселетіій задолго до основанія Русскаго государ¬ 

ства (птицы, звѣри и люди парами по сторонамъ свя- 

щеиинаго дерева); съ другой лее стороны, тутъ вовсе пѣтъ 
тѣхъ предметовъ, которые бы свидѣтельствовали о мѣстности, 

природѣ и жпзнп великорусской, сѣверной; пѣтъ тутъ ничего 
зимняго: всюду чувствуется лѣто и лтаркій поясъ, нѣтъ рус¬ 

скихъ сѣверныхъ звѣрей, подобно тому, какъ въ «пермскихъ 
древностяхъ» мы встрѣчаемъ пзображепіе дѣйствительно мѣст¬ 

ныхъ и народныхъ, медвѣдя, лисицы, кабана н т. д.); 

пѣтъ нашихъ зимнихъ божествъ, нѣтъ нашихъ зимнихъ рели¬ 

гіозныхъ праздниковъ: нанротпвъ, всюду, то.)іько праздники ве¬ 

сенніе и лѣтніе, вокругъ цвѣтущихъ деревьевъ. 

Незамѣтно тагае, чтобъ къ многочисленнымъ заимствовані¬ 

ямъ и копіямъ велпкоруссы прибавили какіе-нибудь своп соб¬ 

ственные, самостоятельные, вновь созданные элементы и изо¬ 

браженія. Напротивъ, мы вездѣ замѣчаемъ то.іько работу со¬ 

кращенія, упрон;епія—начиная' съ самыхъ матеріаловъ выгиива- 

тя (одна красная бумага и синія нитки, вмѣсто многообразія 
и богатства шелковъ и шерстей, которыми вышиваютъ финны и 
персы). Сверхъ того, работа грубаго искаліепія и постепеннаго за- 

теряиія первоначальныхъ мотивовъ заходила порой такъ далеко, 

что иногда трудно ихъ отгадать (см. №Лі:60—61, рядъ двугла¬ 

выхъ птицъ, которыхъ головы отнесены въ отдѣльную верхнюю 
полосу; 122—первоначально ліепскія Фигуры; 152—первона¬ 

чально двуглавыя птицы; 181 и 182—первоначально ліенскія 
Фигуры). 

Тѣмъ не менѣе, издревле употребляемыя у насъ національ¬ 
ныя одежды (І\»А» 155, 160 а, 167 ипроч.), представленіе многихъ 
мотивовъ изъ славянской религіи, наконецъ употребленіе, въ те¬ 

ченіе долгихъ столѣтій всѣмъ русскимъ пародомъ, этихъ узо¬ 

ровъ— придаютъ имъ значеніе чего-то дѣйствительно націо¬ 

нальнаго. 
Опредѣлить, какіе именно узоры свойственны такимъ пли 

ресі іінІиЪіІаЫетенІ кіоіаіге. Коиз ие (Іеѵонз раз ёігс іийиііз 
еп еггеиг раг Іез сгоіх еріі зигтопіені: ^ие1^ие!оІ8 сез ёсіійсез 
(ѵоуех Іез 129, 194, 214); се зоиі ёѵі(1еттеп1 без й^нгез 
гаррогібез а сіез ёіюсінез розіёгіенгез, саг ей І'аѵеиг сіи сіеззіп 
ргітійѵетеиі рауен (ргоЪаЫетенІ иие йеиг, ѵоуеи Іа сонроіе 
сенігаіе (Іапз ноіге сіеззіп № 129) 1ётоі§пеп1 ион зеиіетепі Іез 
зсёиез сіе сёгётоніез геИ^іеизез, гергёзеиіёез сіаиз Іеиг іиіё- 

гіеиг (№№ 194 е1 214), шаіз еисоге іез -аиігез і'огтез сіе Гаг- 

сійіесіиге Ьоисісііііцие, (|ие иоиз Ігоиѵоиз Іаиі сіаиз Іа гёаШё 
(Еег(7М88ог?,1ІапсІЬоок оіагсііііесіпге, 2-с1 ес1.,Гщ'. 35,41, 61, 62,63, 

70 сіс.; Яутев, ЕтЬаззу Іо Аѵа, р. 388, 412, 424; Огвго/’огй, 

ЕтЬасу Іо Аѵа, р. 228, 313; Теппепі, Сеуіоп, II, 577, 596), 

цие сіаиз Іез сіеззіпз Ъоисісііііриез (раг ех. сіаиз ссих Ігёриет- 

шепі изііёз сіе Іа «ріаиіе (Іи ріесі сіе ВоисІсИіа»); иоиз йхопз ісі 
І011І рагіісиііёгетепі; Гайепііоп зиг сез огпетепіз ёиогтез, ей 
Іогше йе согпез он сіе й^игез сгосіпіез, риі з’ёіёѵсиі сіез сіеих 
сбіёз сіе Гёсіійсе, зогіапі сіе зез йапез (№№ 111, 128, 194), зиг 
іез ёиогтез соироіез зрЬёсчсщез (.АкЛІ; 111, 128), е1 зиг Іез зоиз- 
Ьаззетеніз огсИиаігетеиІ ігез ёіеѵёз. 

Еез Іаііз рие иоиз аѵопз сІёІаіИёз е1 Іез сотрагаізоиз аих- 
рнеііез ІІ8 сіоипепі Ией, ргоиѵспі, иоиз Гезрёгоиз, (ІЧте тапіеін 
аззег озІеизіЫе, рис поз сіеззіпз Ъгосіёз ойгеиі сіе потЪгеизез 
ргеиѵез сі’іпйиеисе ёігаіщёге: йшюізе, регзаие еі ей рагііе Ъоіні- 
сИіірие. II езі ішроззіЫе сіе сіоиісг сіс сез іпйиеисе, рагее рие, 

сГип рагі, поз Ъгосіегіез сопііеітені Іаиібі сіез оЬіеІз риі п’оп! 

Іашаіз ехізіё сіісг Іез Огаосіз-Еиззез (Іетріез рауеиз сІ’агсЬі- 

іссіиге азіаіірие, аиіеіз, Иоиз, раонз, еіс.), Іапібі сіез й^ш'ез еі 
сІезоЬіеіз сіе ргоѵеиаисе іпЛнЬііаЫетеиі азіаіірие, п’ауаиісЬеи 
иоиз аисипе зірнійсаііои (зіднез сіе Ьои аіщиге), іаиібі сіез 
сотЪіиаізопз риі опі ёіё си ѵо^ыіе сЬез сІШёгеиіез иаііоиаіііёз 
Ыеп аѵапі Іа Іопсіаііои сіе Гёіаі гиззе (оізоаих, рнасігирёсіез, 
й^игез Іиітаінез, розіёз раг раігез, сіез сіеих сбіёз сГии агЬге); 

(Гни аиіге сбіё, И у а ісі аЬзепсе сошріёіе сГоЬ^еіз ері аигаіеиі 
іётоі§пё сГнпе Іосаіііё, сГіте иаіиге еі сі’шіе ѵіе ргоргез а Іа 
Огапсіе-Киззіе еі ан погсі: І1 п’у а гіеи ісі риі зе гарізогіе а иоіге 
Ьіѵег, 011 зепі рагіоиі Іа ргёзепсе сіе Гёіё еі сі’шіе гё§іоіі сЬаисІе, 
роіиз сГапітаих гшзе.ч, зсріепігіопаих (іеіз рие иоиз еп ѵоуоиз 
сіаиз Іез «аиіісріііёз сіе Регіи», гёеіістепі Іосаіез еі иаііоиаісз: 

онгз, гепагй, запцИег еіс.); роіпі сіе поз сііѵіпііёз ІііЬсгиаІез, роіпі: 

сіе 1108 Геіез геіідіеіізез аррагіспаііі гі Гёрорііе сіе Гіііѵег: іоиі 
ап сопіі'аіге, рагіоиі зеиіетепі сіез гергёзеиіаііопз сіс іеіез сіс 
ргіпіетрз еі сі'ёіё, аиіоиг сІ’агЪгез йеигіз. 

Бе тёте, иоиз ие ѵоуопз раз рие іез бгапсІз-Еиззез аіепі 
а]оиіё а Ісіігз етрптіз еі а Іеигз соріез иотЬгеизез—сіезёіё- 

піеиіз, сіез гергёзеиіаііопз оі'і^таіез, поиѵеііетеііі сгёёз раг 
еих тётез. Тоиі аіі.сопігаіго, иоиз п’аррегссѵопз рагіоиі ри’ші 
ігаѵаіі сіе гассоигсіззеіиепі, сіо зітріійсаііоп—а рагііг сіез та- 

іегіаах тётез сіе Іа Ьгосіегіе (соіон гонце еі йіз Ыонз ей гега- 

ріасетепі сіе Іа ѵагіёіб еі сіе Іа гісііеззе сіез зоіез еі сіезіаіпез, 

сіоиі зе зегѵепі Іез йшіоіз сі Іез регзаич). Еп оиіге, 1е ігаѵаіі 
сіе сіёіогтаііои цгоззіёге еі сіе регіе ргоцгеззіѵе сіез тоіііз рге- 

тіегз з’езі ёіешіи риеіриеіоіз )изр’аи роіпі сіе пнігс а Гііііеііі- 
цепсе сіе сез тоіііз (с’езі аіизі рно, раг ехетріе, сіаиз поз 
ЗѴі:,дг„ 00—01^ поиз аѵопз сіез оізеаих гі сіеих іёіез, сеііез-сі ёіапі 
герогіёез а шіе Ьаисіе сіізііисіе, сеііе сі’еп Ітаиі; сіаиз 1е № 122— 

сіез йцнгез ргітіііѵстеиі сіе Іетте; сіаиз 1е № 152—иие йциге 
ргітіііѵетеиі сГоізеаиа сіеих Іеіез; сіапз Іез ЛІ'А» 181 еі 182— 

сіез йцнгез ргітіііѵетеиі сіе Іеішпез. 

Еёаптоіиз, Іез созішиез паііопаих, сеих риі сіаіепі сііез поиз 
сіе Іетрз ехігётетепі апсіепз (№А» 155, 160 а, 167 еіс.), Іа ге- 

ргёзеніаііои сіе ріизіеигз іиоіііз сіи снііе сіез зіаѵез, енйп Гет- 

ріоі сіе сез Ьгосіегіез сі сіеззіпз раг іоиіе Іа паііон гиззе реп- 
сіапі (іеіоицз зіёсіез—іоиі сеіа гёшіі Іенг ітргіше ші сасііеі ѵё- 

гііаЫетсиі иаііопаі. 
Бёіепиіиег, риеіз зоиі Іез сіеззіпз аррагіепаиі еп ргорге а 
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другимъ русскимъ губерніямъ — задача слишкомъ трудная, во- 

первтяхъ потому, что, несмотря на собираніе рисунковъ многими 
любителями въ продолженіе послѣднихъ 10 —12 дѣтъ, количе¬ 

ство ихъ все-таки еще не удовлетворительно и далеко не 
исчерпываетъ всего матеріала; во-вторыхъ яш потому, что 
вслѣдствіе причинъ историческихъ, народонаселеніе нашихъ 
губерній до крайности перемѣшано, и огромное большинство 
узоровъ, вмѣстѣ съ переселившимися людьми, переѣзжая изъ 
одной мѣстности въ другую, получили (подобно мелодіямъ на¬ 

родныхъ пѣсепъ) одинаков право гражданства въ самыхъ 
разнообразныхъ по своему населенію губерніяхъ. Тѣмъ не ме¬ 

нѣе, все-таки можно намѣтить нѣсколько главныхъ выдаю¬ 

щихся чертъ. Самые лучшіе, самые интересные и, повидимому, 

самые древніе наши узоры всего чаще и всего болѣе встрѣ¬ 

чаются въ сѣверной полосѣ, т. е. въ губерніяхъ; Новго¬ 
родской, Псковсішй, Тверской, Архангельской, Вологодской, 

Олонецкой и, какъ въ собирательномъ пунктѣ и Фокусѣ всѣхъ 
губерній,— въ губерніи Петербургской. Здѣсь оказывается боль¬ 

шинство узоровъ съ шитьемъ двустороннимъ, исполненныхъ 
почти исключительно красной бумагой, и здѣсь же большин¬ 

ство узоровъ съ изображ.еніями цѣлыхъ деревьевъ, людей и 
звѣрей, другими словами - узоровъ со значеніемъ по преимуще¬ 

ству религіозпымъ. Мы не сомнѣваемся, что при будущемъ, 

болѣе полномъ ніучепіи древнѣйшей русской исторіи и миѳо¬ 

логіи, узоры сѣверной полосы представятъ самую неожиданную 
и превосходную иллюстрацію: намъ кажется неоспоримымъ, 

что здѣсь въ огромномъ количествѣ примѣровъ можно видѣть 
изображеніе древняго славянскаго богослуженія (въ особенности 
поклоненія деревьямъ) и праздниковъ русальныхъ. Главное влія¬ 

ніе здѣсь—персидское, и, въ меньшей мѣрѣ, Финнское.—Вто¬ 

рымъ, по валгаости, центромъ является полоса восточная 
(губерніи: Владимірская, Ярославская, Нижегородская, Пензен¬ 

ская, Симбирская, Тамбовская, Воронежская, Саратовская и т. д.). 

Здѣсь преобладающее в.шніе — ФИНнское, т. е. здѣсь очень 
большую роль играютъ, что касается матеріаловъ, вышивки 
шерстью и шелкомъ, а что касается рисунковъ — изображенія 
геометрическія, и, въ гораздо-меньшей мѣрѣ, цйѣточиыя; Фи¬ 

гуры деревьевъ, людей и животныхъ хотя тоже существуютъ 
(вслѣдствіе безчисленныхъ сношеній съ другими мѣстностями), 

но не столь часты и мепѣе характерны.—Полосы средняя 
и западная представляютъ смѣсь и отсутствіе опредѣленнаго 
характера, по вліяніе Финнское преобладаетъ надъ всѣми дру¬ 

гими, какъ въ отношеньи матеріаловъ, такъ и въ отношеніи 
рисунковъ. Губерніи къ югу отъ центра (наир. Орловская и др.) 

отчасти проявляютъ элементы южно-русскіе, гдѣ особенно вид¬ 

ную роль играютъ мелкіе цвѣточки и тоненькія гирляндочки, 

выполняемые разноцвѣтными нитками, съ полнымъ отсутствіемъ 
деревьевъ и Фигуръ человѣческихъ и ясивотиыхъ. 

III. 

Сложность матеріала не вездѣ дозволяла соблюсти строгую 
систему въ распредѣленіи узоровъ на нашихъ рисункахъ. Но 
общая система все-таки тутъ присутствовала, и она есть слѣ¬ 
дующая: 

1) Фигуры геометрическія (звѣзды, кресты, пересѣкающіяся 
линіи; 

2) Фигуры изъ царства растительнаго (цвѣты, гирлянды, вѣтки, 
деревья); 

3) Фигіфн животныхъ (птицы, звѣри); 

4) Фигуры человѣчесійя. 

Для образца узоровъ финнскихъ, представлено нѣсколько ри¬ 

сунковъ мордовскихъ, черемисскихъ и западно-ФИннскихъ. 

іеііе он іеііе аиігергоѵіпсе,ги88е—с’езі нне ІасЬе ігор йіШсіІе, 

(І’аЪоітІ рагсе цне та1§гб 1е ігаѵаіі йе соИесііон, анднеі зе зопі 
Ііѵгёй, (ііігапііез 10 он 12 йегпіёі'ез аннёез, ріизіенгз атаіенгз, 
1е нотЬге сіез йеззінз геснеіШз гезіе спсоі*еіои)оигз іпзігШзапі; 

еі н’ёриізе раз іані з’ен Гані Іона Іез таіёгіаих; зесопйетепі, 

рагсецие раг зиііе йе гаізонз Ііізіогіциез, Іа рорніаііоп сіе поз 
ргоѵінсез езі ётшеттепі тіхіо, еі ине шаззе сонзійёгаЫе йе 
йеззіпз, аіпзі дне 1е регзопнеі ігапзтщгапі, зон! раззёз й’ипе 
Іосаіііё а ине аніі'е еі он! гери (зетЫаЫез еп сеіа анх тёіо- 

йіез сіез сЬапЬз рориіаігез) 1е тёте йгоіі йе сііё йанз Іез рго- 

ѵінсез Іез ріиз (Ііѵегцеіііез раг Іеиг рориіаііон. Нёантоіііз, і1 

езі 1ои]оигз роззіЫейе тагдиег Іез ігаііз Іез ріиз заіИапіз. Сенх 
йе поз йеззіпз дні зон! Іез ріиз Ъеанх, Іез ріиз ініёгеззаніз еі, 

а се ди’іі рагаіі, Іез ріиз апсіенз, зв генсопігені огйінаігетені 
аѵес Іа ріиз ці'анйе ргоіизіоп йанз поіге гопе йипогй, с’езі 
а-йіге йанз іез цоиѵегнетепіз: йеКоѵ§огой, Рзкой, Т\ѵег, Аг- 

кЬап^еІзк, "ѴѴоІоёйа, Оіопеіг, еі, соттейанзин сеніге соттин 
йе іоиіез Іез ргоѵіпсез, йапз 1е §оиѵегпетепі йе Зі-РёІегзЬоигё. 

С’езі ісі ди'он геігоиѵе Іа таіогііё йез Ьгойегіез запз* енѵегз, 

ехёсиіёез ргездие ехсіизіѵетені еп соіон гои§:е, еі йез йеззіпз 
сГагЬгез сотріеіз, й’апіпіаих еі йе й^игез Ьитаінез, еп й’аиігез 
тоіз, йе йеззіпз а зщпійсаііоп геііціеизе раг ехсеііепсе. Ноиз пе 
йоиіопз роіпі ди’а Гёродие й’ипе ріиз сотріёіе ёіийе йе Іа ріиз 
апсіеппе Ііізіоіге еі йе Іа туШоІодіегиззе, Іез йеззіпз йеіа гопе 
йи погй ойгігопі ипе Шизігаііоп іпаііепйие еі ехсеііепіе йе 1а 
таШі'е; І1 поиз рагаіі іпсоніезіаЫе, ди’оп реиі ѵоіг ісі, зиг ип 
потЪге іпГті й’ехетріез, Іа гергёзепіаііоп йи сиііе апсіепзіаѵе 
(рагНсиИёгетсгй Гайогаііоп йез агЪгез) еі йез іёіез йез гоиз- 
заГіаз, Гёіез йе ргіпіеіпрз). Ь’іпйиепсе регзапе езі ісі йотіпапіе; 

а ип тоіпйі'е йе§гё Гіпйиепсе йппоізе. Ре зесопй сепіге, еп 
інрогіапсе, с’езі Іа гопе огіепііаіе (доиѵогпетепіз йе 
■ѴѴІайітіг, Уагозіай, №|ш-Ноѵ§огой, Репга, ВітЪігзк, Тат- 

Ьой', ■\Уогопё]е, Вагаіой, е1с.\ Ісі, Гіпйиепсе ргейотіпапіе езі— 

Іа йппоізе, с’езі-а-йіге дие, диапі аих таіёгіаііх, Іез Ъгойе- 

гіез еп Іаіпез еі еп зоіез уіоиспі іш гбіе ітроіѣапі; еі диапі 
аих йеззіпз, Іез йциге дёотёііідиез; еп тоіпйге диапШё—Іез 
йеигз; Іез йдигез й’агЬгез, й’іюішпез еі сГапітаих з’у ѵоіепі 
аиззі (раг зиііе йи сопіасі аѵес й’аиіі'ез Іосаіііёз), таіз зопі тоіпз 
1гёдиеп(:е.з еі тоіпз сагасіёгізіідиез. Ьез ибпез соп1:га1е ей ос- 
сіНѳпѣаІе Іаіззепі гетагдиег ип тёкан^е еі ипе аЬзепсе сГип 
сагасіёге йёіегтіпё, таіз Гіпйиепсе йппоізе ргёйотіпе зиг іои- 

Іез Іез аиігез, іаиі роиг іез таіёгіаих дие роиг Іез йеззіпз. Рез 
ргоѵіпсез аи зий йи сепіге (іеііез дие раг ех. сеііе сГОгеІ еіс.) 
Іаіззепі еп рагііе аррегсеѵоіг йез ёіётепіз ргоѵепапі йи зий 
йе 1а Еиззіе, ой ипе ріасе тагдиапіе, езі оссирёе раг йе реіііез 
йеигз еі йе йпез диігіанйез, ехёсиіёез аѵес йез йіз йе соиіеигз 
ѵагіёз, еі аѵес аЬзепсе сотріеіе й’агЪгез, еі йе йдигез йЪотшез 
о и й’апітаих. 

III. 

Ра сотріехііё йез таіёгіаих пе поиз а раз регтіз й’оЪзегѵег 
ип зузіёте гщоигеих йапз Іа йізІгіЬпііоп йез йеззіпз зиг поз 
рІапсЬез. Серепйапі, І1 у а аи Іопй ип зузіёте, дпі езі 1е 
зиіѵані: 

1) Рі^игез дёотёігідиез (ёіоііез, сгоіх, сотЬіпаізопз йе 1і§;пе8 

епігесгоізёез; 
2) Гщигез аррагіепапі ап гё§пе ѵё§ёіа1 (йеигз, диігіапйез 

гатеаих, агЬгез); 
3) Гщигез аррагіепапі аи гё§пе апітаі (оізеаих, диайгирёйез); 

4) Рі^игез Ьитаіпез. 
Роиг ехетріе йез Ьгойегіез еі йеззіпз йпноіз, он а йоппё 

диеідиез йеззіпз тогйтпез, ізЬёгётіззез еі йпноіз оссійепіаих. 
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видѣ звѣзды (сравни № 98); ниоюній: шатки. — Шитье-, дву¬ 
стороннее, красной бумагой. 

2. Еайма полотенца, С.-Петербургской губ,, Гдовскаго уѣзда, 
дер. Лугъ.— Узо2ѣ-. цвѣты въ видѣ звѣздъ (сравни 73) и 
кресты. Вс2)хшіі подзоръ: верхняя часть цвѣтка въ видѣ 
звѣзды (сравни Лі; 98); нижній: цвѣты. — Шитье: двустор., 
красіі. бумагой. 

3 п 4. Кайма но.іотенца. Новгородской губ.. Валдайскаго 
уѣзда, дер. Анисимовой. —Узо/гй: цвѣты въ видъ звѣздъ, среди 
гирлянды 113 ь вѣточекъ. Нижній подзоръ,: гирлянды изъ цвѣ¬ 

товъ.—Шитье: двустор., краси. бумагой. 

5. Кайма полотенца, С.-ІІстербургсЕоп губ.. Лужскаго уѣзда.— 

Подзоръъ: цвѣты въ внд'ѣ розетокъ. — Шитье: двустор., красп. 

бумагой. 

6. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ.. Лужскаго уѣзда, 
дер. Новоселье. — Узоръ: цвѣты въ видѣ звѣздъ п крестики. 

В(рхній подзоръ: вѣточки; нг-іа/сиій: витой орнаментъ.—ЛІитье: 
верхошовъ, краси. бумагой. 

ЛИСТЪ і!. 

7. .Ііайма простыпп, С.-Петербургской губ., Гдовскаго уѣзда, 

дер. .Цугъ.—Узоръ: цвѣты въ видѣ звѣздъ и «калиновые .листья». 

Верхній подзоръ: вѣточки съ цвѣтами и.іп бутоиамп: ПТитъе: 
двустор., красп. бумагой. 

8. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго уѣзда, 

дер. .Лугъ. — Узоръ: цвѣты въ видѣ бѣлыхъ звѣздъ вверху, и 
красныхъ звѣздъ внизу; меліду ними рядъ розетокъ. Верхній 
подзорѣ: верхняя часть цвѣтовъ въ видѣ звѣдъ; ииоіснш: цвѣ¬ 
ты.—/Ямггіье: двустор., красной бумагой. 

9. Кайма полотенца, Костромской губ., Иерехотскаго уѣзда, 

дер. Ковалеве.—ІІиоюній подзоръ: узлы.—Шитье: двустор., крас¬ 
ной бумагой. 

10. Кайма полотенца, Новгородской губ., Валдайскаго уѣз¬ 
да, дер. Аннснмовой. — Узоръ: вѣткп дерева съ цвѣтами, въ 
видѣ звЬздъ (сравни №№ 98 и — ВІитье: двустор., крас¬ 
ной бумагой. 

ЛИСТЪ III. 

11. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Ямбургскаго 
уѣзда, дер. Гомутова.—Узоръ: цвѣты въ видѣ звѣздъ изъ4-х'ь 
лепестковъ, шитые по перевити красной бумагой, синими нит¬ 

ками и желтой шерстью. Верхній подзоръ: мелкій узоръ на¬ 

боромъ, посреди затканныхъ красныхъ горизонтальныхъ подо- 

ТЕІЛСТЕ I. 

1. Вогсінге (Гин евзніе шаіп, цоаѵ. (1е 8і.-Рё1ег8І)оигц., сіізігісі 
(1еС(ІоІТ,ѵіІІл<>е(1е2а\ѵга,ііс.—/Яѵл'/яіЙеигя еп Гоппе(ГёІоіІе8(Соііі- 

рагег 1е №73) еігозасез. Випсіе зирегіеиге: знрёі’іенге 
•І’шіо Неііг СП Гоппе сГёГоіІе (Соиір. 1с № 98); Ьипйе іп['ёгіеиге: 
•Іевзіи еп ёсіііірііег.—Вгосіегіе запв спѵогй, ей соГоп гоіі&о. 

2. Вопіні'е (ІЧт ев.зиіе-шаіп, цоиѵ. бе йГ.-РёГег8Ьоиі'§, сІізГгісѣ сіе 
СгсІоіГ, ѵіИа^е сіе Воир'.—Уіе8.ѵ/я..-йеиг8 он Гоппе сГсНоіІез (Сотрагек 
1е № 73) еГ СУОіх.—ВашІе щоёгіеиге: ехГгёіпіГё зіірёгіеиге сГіг 
пе Цент еіі Гогто сГёГоіІе (Соіп^). 1е № 98); Ьнпдх іпі'егіеиге: 
Гіеіігз.—Вгосіегіе 8аіі8 еиѵегз, еп соГоіі гонре. 

ЗеГ4. Вогсінге сі’іш еззиіе-ніаіп, р’онѵ. сіе НоѵцогоіЗ, йізГг. сіе 
ЛѴаІсІа'і, ѵі11а§е сІ’Апіззііпоѵа.—Оеввіп: Пенгз еп Гоппе сГёІоіІез, 

аи шіИенсГипейнігіапсіеГоппёе сІсреГіГз іашеанх; кіпсіе іпіёгі- 
еиге: диігіапсіе ііе йтха. —Вгосіегіе запз епѵегз, еп соіон 
госі^е. 

5. Вогсінге (Гші еззіііс-шаігі, р'онѵ. сіе ЗГ.-РёГегзЬонг", сІізГг. сіе 
Вопр'а. — Вашіе: Йенгз сіі Гоппе (1е гозасез. — Вгосіегіе запз 
епѵегз, еп соГоп гонце. 

6. Вопійте сІЧш еззніе-шаш, цонѵ. сіе йГ.-РёГогзЬонгц, сІізГг. сіе 
Гонца, ѵШаце сІеНоѵо.чзёІіё. —УЗевйш,- йенгз еп Гогте сГёГоіІез, 
еі реГіІсз сгоіх, Вапіе зирзсН-іеиге: гатсанх; Ьапсіе гп^ёгіеиге: 

огпеіпепГ енгоніё. — Вгосіегіе а роіпГ сгоізё, еп соГон гонце. 

ЕЁСІІЬЕ II. 

7. Вопінге сГнн сігар сіе ИГ, цонѵ. йе ЗГ.-РёГегзЬош’й, сІізГг. йе 
СгсІоГГ, ѵіИаце сіе Гонц.—РеваГя.- йенгз он Гогте сГёІоіІсз еі«Геиі1- 

Іез сГоІііег. Вапйе зиркігіеиге: гатеанх аѵес йенгз он Ъон- 
Гонз. — Вгосіегіе вапз епѵегз, еп соіоп гонце. 

8. Вогсінге сГип еззніе-шаііццоиѵ. ііе 8Г.-РёГег.чЬоигц, сіізігісі 
сіе бйоГГ, ѵіПаце сіе Гоііц.—Рев^Гя.-йенгз еп Гоппе сГёГоіІез Ыаи- 
сііез СП йанГ, еі сГёГоіІез гоицез еп Ьаз; енГге Іез сіенх нис 
гаицеё йе гозасез.—ВипЛе зчрёгісиге: ехІгётіГё зирёгіенге йе 
йенгз ей Гогше сГёГоіІез; Ьтсіе іѣСегІеше: Йенгз. — Вгосіегіе 
запз епѵегз, еп соГон гонце. 

9. Вогйнге (Гші еззиіс-таііі, цонѵ. йе КозГгоша, йізіг. йе 
КёгекМа, ѵі11а§е сіе Коѵаіесѵо. — Вапсіе іЩёгіеиге: поенйз. — 

Вгосіегіе запз епѵегз, си соіоп гонце. 

10. Вогсінге (іЧш еззпіе-таіп, цонѵ. йе Моѵ^огой, йізГг. йе 
ЧТаІйаТ, ѵіПаце (ГАпіззішоѵа. — Ртш.-гатеанх й’шіагЬге аѵес 
йенгз еп Гоппе й’ёГоіІез (Сошр. Іез №»№ 98 еі 117). — Вгосіе¬ 

гіе запз епѵегз, еп соГон гонце. 

ЕЕ III НЕ Ш. 

11. Вогйнге сГші еззпіе-таіп, ^онѵ. сІе бГ.-РёГсгзЪоигц, йізіг. йс 
УашЬош’ц, ѵіііаце йе ОогаонГоѵа.—Веззіп: йенгз еп Гоппе сГё¬ 

ГоіІез сотрозёез йе 4 рёГаІез еГ Ьгосіёез а йі Иго, еп соГоп гонце, 
еп Ш Ыен еГ ен Іаіпе ,]'аіте. Вапсіе зирёгіеиге: реГіГ йе.чзіп а 
роіпГ йеѵапГ, ріасё ан пііііеп йеЪапсІез йогінхопГаІез гоицез. 

1 



сог.'ь. Подъ узоромъ: желтыя п сішія звѣзды, шитыя но кѵыачу. 

Бппш: мыски, вышитые по перевити краспой бумагой п ;кел- 

топ шерстью. 
12. Іі'айма по.іотепца, Тверской Узоръ: цвѣты къ видѣ 

прямоугольныхъ звѣздъ. — ІПіітье: двустороп., красной бу¬ 

магой. 
13. Кайма по.іотенца, Влтебской губерніи н уѣзда.— Узоръ: 

цвѣты въ впдѣ звѣздъ, съ цвѣточками въ видѣ розетокъ между 
ними; вверху зііѢздочки.—Шитье: двустор., красн. бумагой. 

14. Каііма по.,тотепца, С.-Петербургской губ., Лужскаго уѣз¬ 
да.—Нижній подзоръ: зпгзйгъ съ загпуты.мн направо п па.:іѣво 
краямп, въ видѣ ряда ііересѣкаюлщхся буквъ X. — Шитье: 

двустор., красной бумагой. 
15. Верхній подзоръ Лі Й п Л» 4. — Узоръ: вѣточки съ цвѣ¬ 

точками.—Шитье: двустор., красной бумагой. 
16. Кайма по.іотепца, Новгородской губ. п уѣзда. — Узоръ: 

цвѣты въ видѣ звѣзд і.—Шитье: верхошовъ, красной бумагой. 

17. Кайма по.хотенца, Ор.ііовской губ. — Узоръ: цвѣты въ ви¬ 

дѣ звѣздъ п ме:і:ду ними цвѣточки въ видѣ розетокъ. Вверху, 

рядъ женскихъ Фигуръ, держащихъ въ рукахъ но вѣткѣ (срав¬ 

ни .ЛѢХ 170 іі П6).~Шитье: двустор., іфасііой бумагой. 

18. Каіьма по.хотенці, С.-Петербургской губ.. Лужскаго уѣз¬ 

да. — Ни'жній подзоръ: цвѣты въ видѣ звѣздъ.—Шитье: вер¬ 

хошовъ, красной бумагой. 

.1111С Т1. IV. 

19. ІСайма полотенца, Ор.ювской губ.—Узо]ѣ: цвѣты вь впдѣ 
звѣзді. изъ 4-хъ .яеиестковъ. — Шитье: по вырѣзіі, бѣлыми 
нитками. 

20. Кайма нодотеица, Новгородской губ,, изъ Старой Ву- 
цвѣты ВЪ впдѣ звѣздъ изъ 4-хъ денестііовг., сжа¬ 

тые въ вертикальномъ паправлепіи. Верхній и нижній под¬ 

зоръ: Фцгура пз'ь 4-хъ пересѣкающихся прямыхъ дппііі. — 

Тканье красной бумагой. 
21. Кайма нодотеица, Вэ.іогодсі;он губ., Тотемскаго уѣзда.— 

Узоръ: ФБгуры пзъ 10-тп пересѣкающихся прямыхъ линій. Верхній 
и ниэісній подзоры: копцы той-ж.е Фигуры; внизу еіце подзоръ въ 
видѣ крулхева, съ Фіігураігп въ впдѣ і;рсста.—Шитье: двустор., 

красп. бумагой. 

22. Кайма полотенца, Новгородской губ., Демь,янскаго уѣзда, 

дер. Лаптевой.—Узоръ: цвѣты въ впдѣ крестовъ, среди Фигуръ 
пзъ 18-тіі норесѣкающпхсл прямыхъ лпній.—ВГнтье: двустор., 

красн. бумагой. 
23. Еайма полотенца, Орловской губ.—Узоръ: цвѣты въ впдѣ 

звѣздъ.—Шитье: верхошовъ, красп. бумагой. 

Л ИСТЪ V. 

24. Кайма полотенца, Новгородской губ, Валдайскаго уѣзда, 

дер. Бѣленецъ.—Узоръ: большіе цвѣтки въ впдѣ звѣздъ. Верхній 
подзоръ: рядъ птмщъ съ распущоппымъ хвостомъ, обращенныхъ 
влѣво; нижній: верхушки вѣточекъ.—Шитье: двустор,, красн. 

бумагой. 
25. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., .Яуліекаго уѣзда, 

дер. Новоселье. — Узоръ: цвѣты въ впдѣ крестовъ, средп Фи¬ 

гуръ изъ Пересѣкаіощих'Ш прямы.хъ линій. Верхній подзоръ: 
цвѣточки пли розетки; нижній: гирляпда. — Шитье: вер¬ 

хошовъ, красн. бумагой. 
26. Кайма полотенца. Новгородской губ., Боровицкаго уѣз¬ 

да.—Узоръ: ряды ромбовъ, пзъ которыхъ внутри одного встав¬ 

лена Фпгуііа въ видѣ креста съ загнутыми концами, а внутри 
другаго помѣщаются другіе, меньшіе ромбы. — Тканье красн. 

бумагой. 

Ли сіезвоиз ііа йезвіп: ёіоііез ]аипе8 еі Ыенез, Ьгосіёен зпг йои- 

таіз/і (ёіой'е еіі соіои гощце). Ап Ьаз (Іи Іоиі: роініез, Інчніёез 
а ІІ1 Нгё, ей соіои гоиде е1 еіі Іаіпе (айне. 

12. Боітінге (Гни е8.зиіе-ішііп, "оііѵ. сіе Тм'ог. - Пеазіп: Йенгя 
ей і'огиіе сГёІоіІез гес1аіі§и1аіге8. — ВгоЛегіе зітз енѵегз, еп 
соіои гоиде. 

13. Боічінѵе (Гии еззиіе-шаіп, донѵ. е1 (іізігісі (Іе ’ѴѴІІеЬзк.— 

1)евзіп: Ііеш'з еп іопне сГёІоіІсз, е1 еиіге сеііез-сі сіе реіііез 
ііеигз ей Іоппе ііе гозасез; ей Ііаііі, (Іе реіііез ёіоііез.—Вгосіе- 

гіе заиз епѵсгз, ей соічи гохще. 

14. Боічіііге (Гни еззиіе-шаіп, доиѵ. йс 8і.-Рё1еі'зЬоигд, (Іізіг. 
(Іе Бонда.—Ъ’яяА іп/егіеиге: а ехігёшііёз гесоигѣёез, Іе 
г,ои1 і'огшаиі ние гаидёе (Іе йдигез си іогше (1с X еиігесгоі- 

вё'&.—Вгойегіе заиз епѵегн, ей соіои гондс. 

15. Башіе зирёііеиге хіез .\Х> ;і е1 4.—Иеввіп: гатеанх аѵес 
Иеигз.—Вгосіеѵіе заиз еиѵеі'з, ей соіоіи'опде. 

16. Бохчіиге (Гни е.ззиіе-шаіи, доиѵ. е1 (іізігісі сіе Хоѵдогосі. 
— Оеввіп: йенгз ей і'огше (1’ёіоііез.—Вгшіегіе а роіиі сгоізё, 
ей соіои гонде. 

17. Бохчіиге (Гни еззиіе іиаіи, доііѵ. хІ’Оі'сІ. — Ікв.чіп: Иеигз 
еп Гогпііі (Гёіоііез е1 еиіге сеііез-сі (1с реіііез Иеигз ей Гогихе 
хіе гозасез., Ей Иані, шіе гаидёе (Іе Идигез і'ешіиіиез, Іеііапі 
(Іаііз сііасціе ихаіи шіе Ьгаиейе (Сошрагся Іез ЛііХе 170 е1 170). 

— Вгогіегіе; заиз епѵегз, ей соіои гонде. 

18. Бохчіиге (Гхш еззніе-ихаіп,донѵ. (Іе Ві.-Рёісгзіюнгд,(Іізіг. (Іе 
Ронда.—ВапЛе іп[‘егшиге: Иенгз еіі Гоппе (Гёіоііез,—Впніегіе 

а роіні сгоізё, ен соіои гонде. 

ѴЕІЛІЛіЕ IV, 

19. Богхінге (Гни сззаіе-таіи, донѵ. (ГОгеІ.—Леввіи : Иеигз 
(И1 І'огіие (Гёіоііез, соіпрозёез (Іо 4 ])ё1а1оз.-і’/хи&г/'е Ыаисііе а 
И1 Іігё. 

20. Богхінге (Гии еч.зиіс-ншіп, донѵ. (Іе Хоѵдогххі, ѵіИе (ІеЫа- 

гаіа-Бонзза. — Теввіт Иеигз ен Ѵогше (Гёіоііез а 4 рёіаіез. 
Вапсіев вирегіеаге еі іпі'ёгіенге: Идіігс і'огшёв (Іе 4 Идіісз сігоі- 

Іез сгоізёез.—Бе Іоні Ивви хчі еоіон гонде. 

21. БогИнге хГнн еззиіе-шаіп, доиѵ. Ие \Ѵо1од(1а, (іізіг. Ие 
Тоііпа.—Оеввіп: Идигез Ѵогшесз сіе 10 Іідаез хігоііез сгоізёез 
Вашіев вирёііеиге еі іпі'егіеиге: ехІгёшИёз хі’шіе йднге зет- 

ЫаЫе а Іа ргёсізсіепіе; си Ъаз, ние аніге Ьатіе^ ен І'оппе (іе 
(Іеніеііе, аѵес сіез Идигез еп сгоіх. — ВгоЛегіе заиз епѵегз, си 
СОІОИ гонде. 

22. Богхінге хГии еззніе-таіо, донѵ. хіе КоѵдогохІ сИзІг. хіе 
Беиііапзк, ѵШаде хіе Баріеѵа. - Ідеввіп: Иеигз еіі сгоіх, хіанз Гін- 

Іёгіенг хіе Идигез Гогшёоз раг 18 Іідиез (Ігоіісз енігесгоізёез.— 

ВгоЛегіе заиз епѵегз, еіі соіои гонде. 
23. Богхінге хГшх еззніе-інаіп, донѵ. хГОгеІ.—Оеввіп: йетя 

ен Іогше (Гёіоііез.—ВгоЛегіе хг роіиі сгоізё, ей соіои гонде. 

ЕЕІІІІІіЕ V. 

24. Воічінге (Гіш еззніе-таін, донѵ. хіе Хоѵдогохі, хіізіг. хіе 
\Ѵа1хІаі, ѵіИаде (ІеБёІёнеІг.—/Іх^мягдгашіез Иенгз еп Гоппе хГё- 

І0ІІСЗ. ВипЛе вирегіеи/ге: шіе гаидёе хГоізеанх а днеие сіаіёе, 

Іонгиёз ѵегз Іа дансКе; ЬапЛе іѵі'егіеиге: ехігёшііёз знрёгіен ге 
(Іе реіііз гагаеішх. — ІКчя&г/е заиз епѵегз, ен соіои гонде. 

25. Бокінге хГіш еззніе-таін, донѵ. хіе 8.-Рё1і'г.з1)оигд, (Іізіг. хіе 
Бонда, ѵіИаде хіе Хоѵоззё1іё,—/Б8.5г'яг Иенгз ен сгоіх, хіаиз Гііііё- 

гіенг хіе Ііднгез сошрозёез хіе Идпез хігоііез сгоізёез. ВапЛе ви- 

■регіеиге: реіііез Иеигз он гозасез; ЬтЛе іп[егіеиге: диігіаііхіе.— 

ВгоЛегіе а роіні сгоізё, ен соіои гонде. 
26. Вогхіиге хГші еззніе-шаіи, донѵ. хіе Хоѵдогосі, хіізіг. сіе 

ВогоѵіІзКі. —' Веввіп: гандёез хіе Іозаидез, хіопі Іез ннз соп- 

Ііеипені гі Гініёгіенг хІез сгоіх а Ъоніз гесоіігЬёз, е1 Іез ан- 

ІГС8—хГанІгез Іозаидез, хіе шоіисіге сіітеизіоп. Бе Іоні (івви 

еп С0І0П гонде. 
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ЛИСТ'І. VI. 

27. Кайма тіо,іотенца, Иовгородсііой губ., Боро]штц;аго уѣз¬ 

да.—Узоръ: Фпгура изъ 22-хъ псрссѣгкгіоіцпхси іір:]а[пхъ линій, 

ныутрп которой нстав.іеііа другаіі такиі-ікс ФПі'ура пзъ 14-іі, іі 
наконецъ Я-я пзъ С-тп перссѣкаюіцпхся .лпній. — Нижній тід- 

зоръ: ромбы шахмато.мъ.—Скамье і.расіі. бумагой. 

28. Кайма но.тэтеігца, О.шпецііой губ,, изъ оіфсстностей го¬ 

рода Каргопо.ія, деревни Тіпроговой. — Узи^п,: ряды діа.і'оііаль- 

ны.лъ по..іосъ въ переломленныхъ скіадкахъ. — Шитье: пабо- 

1)омъ, красп. бумагой. 
29. Кайма полотенца, Смоленской губ., Сыневскаго уЬзда.— 

Узѵр'і,: зигзагъ съ загпуп.імн коігцаып. .Верхній подзоръ: цвѣ¬ 

точки п.ап розетки; нижній: гнр.'іянда.—Шитье: верхошовъ, 

краспі бумагой. 
30. Кайма полотенца., Новгородской губ. и уѣзда. — Узо2ѣ: 

цвііточкіі плп розеткп.—Шитье: верхошовъ, красп. бумаі'ой. 

31. Кай.ма полотенца, Московской губ.—Узоръ: гирлянда пзъ 
вѣточкп съ Л\к'шшп.—Шгппье: по вырѣзн, бѣлымп нпткамп. 

32. Кайма полотенца, С.молепекой губ., Сичевскаі'о уѣзда.—■ 
Узор)ъ: большіе цві/тн въ видѣ крестовъ. — ПЬетье: діфстор., 

красп. бумагой. 
33. Шитье тга рукавѣ мордовской у)убашкп. (прішадлежпгъ 

костюмному классу С.-Нетербургской Академіи Художествъ).— 

У'зоръ: вьющіяся діагонально полосы; нпэіспііі: пересѣкающіяся 
тглетешки пзь бусинокъ,—Шитье: красігой н спней бумагой, 

чернымъ шелкомъ н ;келтой шорсті.ю. 

34. Кайма полотенца, Орловской губ.—Узоръ: край того-;ке 
рпсуика, что въ ,№ 27. Ііерхнііі и нижній подзоръ: розеткп.— 

Шитье: наборомъ, среди тканыхъ горизонгалытыхъ полосокъ, 

красной бумагой. 

35. Кайма полотенца. Олонецкой губ., .'іадейнопольск. уѣз¬ 

да.— Узоіѣ: і)ядъ женскихъ Фпгуръ (сравни .А 122). — Шитье: 

наборомъ, красп. бумагой. 

ЛИСТ!. VII. 

36. Налобникъ сороки - Могковкп, Владимірской губ., Су- 

догодскаго уѣзда.—Узорѣ: цвѣты въ видѣ звѣздъ, внутри ром¬ 

бовъ. Подзоръ: «вптоп ключъ».—Шитье: красной, черной іі зе¬ 

леной шерстью, п ікелтымъ шелкомъ. 

37. На..тобшікъ яцопшнпцы (сорокпЯ, носимоіі полшлымп жен¬ 
щинами, Вла,дпмірской і’уб., Сіудогодскаго уѣзда.—Узо^п: цвѣты 
въ видѣ звѣздъ, вггутрп ромбовъ. Иодзорж крестики внутри ром¬ 

бовъ.— Шитье: красной, черной, желтой іі зеленой шерстью. 

38. Налобігакъ іцегольской сороки, Вла,днмірской; губ., Су- 

догодскаго уѣзда. — Узоръ: оМышппыя тропки», цвѣты въ видѣ 
звѣздъ, внутри ромбовъ. Подзоръ: і'прлянды пзъ цвѣтовъ. — 

Шитье: розовымъ, бѣлымъ п чернымъ шелкомъ, сверху блестки 
(узоръ); кованое золотомъ, сі’.ерху блесткн (подзоръ). 

ЛИСТ!) VIII. 

39. Налобникъ самой щегольской сороки, Владимірской губ., 

Судогодскаго уѣзда. — Узоръ: оБаклачевскій», цвѣты въ видѣ 
.звѣздъ. — Шитье: шелкомъ п золотомъ, сверху блестки. 

40. .Ластовка д.яя іі.течъ рубахп, В.іа,димірекой губ., Судо¬ 

годскаго уѣзда. — Узоръ: городкп. Подзоры верхній и нижній: 

два ряда крестиковъ внутри ромбовъ. Далѣе звѣздочки.—ПІитье: 

верхошовъ, красной бумагой и бѣлымъ .ше.ікомъ (;узоръ); под- 

V ІІІІІІІЕ VI. 

27. Вогііиге (Гни еззн'е-шаіп, §оиѵ. ііе Ноѵдогой, (Іізіг. (1о‘ 

Вогоѵіізіп.—Іівёвіп: йо'иге Ѵогшёе (1е 22 Ицпез сігоііез сгоізёсз, 

соніепані: а Гіиіёгіеиг пае аиігейдиѵе ьешЫаЫе, Ѵогіпёе сіе 14 
Іідпез сгоізёез, е1 сеНе-сі а зон іоиг—шіе ігоізіёте сотрозёе 
сіе С ІЩИСЗ сгоізёез. Ватіе ін/егіеиге: Іозанцез он ёсіііщііег.— 

Бе Іонѣ /іези сн соіоп гоіщс. 

28. Вогсіиге сГни оззиіс-таіп, доиѵ. сІ’ОіОпеіх, енѵігонз сіе Іа 
ѵіПе сіе Каіф-о])о1, ѵіііаі^е (1е Гігоцоѵа.— Ііез.зіп: гацп-ёез сІе Ііапсіез 
а рііз Ъгізёз с1 сИзрозёез ей (Иадоішісз. — .УігосАгА а роіні сіе- 

ѵаиі, ей соіон гопде. 
29. Вогсінге сѴші ('ззніс-таіи, ц'онѵ. (1е Зшоіспзк, сіізіг. сіе 

йуізііеі'зк.—Вевзіп: хідтіадз аехігёіпііёз гссопгЬёсз. Вітііе -т- 

регіеиге: реШез Йеигз оп гозасез, Ватіе іпіегіеаге: ^иігіашіе.— 

ВгоЛегіе а роіиѣ сгоізё, еіі соіоп гопв'е. 
30. Вогсіиі'с (Гші еззиіе-таін, в^вѵ. еі (Іізіг. сіе Хоѵв’огосі.— 

Певніп: роШез Йеигз оп гозасез.—1>’гос/сг/е а роіпі сгоізё, еп 
СОІОП гонв'е. 

31. В'Л'Лиге сГнп еззніе-шаіп, в'онѵ. (Іе Мозсон. — Веввін: 

§иіг1аіі(1е Гогпіёе сГнис ѣі'ансііе сііаі'вёе сіе іепіііез,—ВгоЛепе 

Ыапсііе а Й1 іігё. 
32. Вогйнге (Гшт еззиіе-таін, цчпіѵ. сіе Зтоіепзк. (Изіг. сіе 

БуізІісѴзк.—"гашіоз йеигз ен Гогте (Іе сгоіх.—ВгоЛе- 

гіе 3:1113 еиѵеѵз, ей соіоп гоиде. 
33. Вгосіегіе зиг Іа таіісііе сі’ии сЬешізе тоічЬѵіпе (арраг- 

Іенапі а Іа сіаззс (Іе ск'ззііі (Гаргез созітнез, а І’АсаіІётіе без 
Веаих-Агіз а 81,-ГёІегз1)0нѵвЯ.—/іейАѵ'гг; йашіез іі епгоиіеіпеіііз, 
розёсз СП (Ііадонаіс. (Ватіе іпі'ёпеиге: Ігоззо сгоізёс, Ѵогтёе 
(Іе Ѵаиззез регіез.—-ВгоЛегіе ен соіоп ѵопдз оі Ыен, сп зоіо 
ііоіѵе еі епіаіцсгонде. 

34. Воічінго (Гин еззиіе-таін, донѵ. сГОгсІ.—Везвіп: схіімз- 

тітё сГнп сіеззін зешЫяЫе аіі Л» 27. Ватіев варегіеигс еі іпі'ё- 

гіеаге: гозасез.—(ВгоЛегіе іі роіпі сіеѵапі, іі Гіпіёгіенг сіе Ііан- 

(Іс’З Іюгіхоніаіез, Ііввѵев еп соіоп гопде. 
35. Вогсіиге сГип еззиіе-тіііп, донѵ. (ГОіопеІг, (Изіг. сіе Ба- 

сіеіно Гоіё.—Оезвіп: гапдёе (іо йднссз Ѵёшініпез (сопірагс/. Іс 
.\' Г22).—ВгоЛегіе іі роіпі сіоѵані, си соіоп ѵонде. 

ѴЕІІІІЬЕ VII. 

36. Ріёсе Ггопіаіе (І’ипе вогока-пшвкорка^р донѵ. Де ІѴІаДі- 
шіг, (Іізіг. (Іе йоисІодДа.—7)ез‘8т: йеигз еп Гогте (Іѣ'іоііез, Данз 
(Іез Іозандез. Вишіе іп[ёгіеиге: Деззін (Ііі <с1еѴ еп зрігаіе».— 

ВгоЛегіе еп Іаінс гонде, поіге еі ѵегів, сіеіізоіе ,іаіпіе. 

37. Ріёсе Ггопіаіе сГшіе тзепвІшНъа, (=зогока) рогГёе, раг 
Дез І'егатез адеез, допѵ. Де ЛУБасИпИг, Дізіг. (1с ВоиДовсІа.— 

Оеввіп: Й чнз сп Гоппе Д’ёІоіГез, Данз Дез Іозандез. ВапЛе іп/'ё- 

гіеиге: ])СІІІС8 січлхДапз Дез Іозандез.—Д/ѵкАгл сп Іаіііе гонде, 

)аппо сѣ ѵегіе. 
38. Рі('се іт'ОпГаІо Д’ппе зогока ёіёдапіе, доиѵ. Де ’ѴѴ1а(]ітіг, 

(іізіг. Де ВоиДодДа — (І)еввіп: ДІІ «роіііз зеііііегз Дс зоигіз», еі 
Гогшё Де Йеигз еп і'огше Д’ёіоііез, Данз Дез Іозапдез. ВапЛе 

іпі'егіеиге: дпігіашіе Дс Йеигз.— ВгоЛегіе еп зоіе гозе, Ыапсііе 
еі поіге, аѵссраШеІІез раг-Деззиз (роит к Леввіп)^ еі епогаѵес, 

раШеГІез (роиг Іи ЬапЛе іп/ёгіеиге). 

ЕЕЕІЕЕЕ VIII. 

39. Ріёсе іѴопІаІе (Гшіе зогока і'оі'І еіедапіе, доиѵ. Де 1У1а(И- 
тіг, ДІЗІГ. (Іе ВошІодДа.—/іевбок ДіІ «Вакіаізііеіѵзку», еі Ѵогтё 
(іе Йеигз 011 і’огте сГёІоіІез.—ВгоЛегіе ензоіееіог, аѵес раіИеІ- 

Іез раг-сіеззпз. 
40. Еріхніеііе Д’шіе тшісііс Де сііетізе, донѵ. До 'ѴѴ’ІаДітіг, 

ДІЗІГ. Де ВелкІодДа.—Веввіпъу.щѵ.&'і^.Вапйев вирёгіеиге еі іпі'ё- 

гіеиге: Денх гандёез сіе сгоіх (ІапзДез Іозандез; ріиз Іоіп Де ре- 

Іііез ёіоііез.—ВгоЛегіе еп соіоп гоиде еі ен зоіе Ыапсііе (роиг к 

*) іЗуго7іМ=соіІГаго сТе іѣште, сп Гогте сТе Гіотіеі огіепіаі аѵес сТіѵегз 
огпстепГз. 4/о.'>’7:о?7іѴ(=ѵеііапІ (Іо Мозсоп. 
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зори тканые, звѣздочки шиты бѣлымъ шелкомъ ио красп. ку¬ 

мачу. 
41. .Іастовка для плечъ первой рубашки молодой послѣ свадь¬ 

бы, Владимірской губ., Судогодскаго уѣзда. — Узоръ: Фигуры 
изъ четырехъ пересѣкающихся прямыхъ линій внутри ромбовъ, 

ѵттыя чернымъ и бѣ.)інмъ шелкомъ, сверху блестки; по сто¬ 

ронамъ звѣздочки пли цвѣточки, шитые бѣ.шмъ шелкомъ по 
красному кумачу. 

42. Налобникъ «сороки б'Ьлокурой», Владимірской губ., Су¬ 

догодскаго уѣзда. —• Уз(р7к цвѣты въ видѣ звѣздъ, внутри ром¬ 

бовъ.— ІІод.щж деревца. — Шитье: звѣзды и вѣточки—б.іан- 

жевымъ шелкомъ, все остальное—малиновой и черной шерстью. 

,1Иа''Ь II 

43. «Красота.» (бордюръ) у конца запоиа (холстиннаго Фар¬ 

тука съ рукавамп), Владимірской губ., Судогодскаго уѣзда. — 

Узоръ: іфигурьт изъ 4-хъ ігересѣкающихся прямыхъ линій. — 

Шитье: по вырѣзп, красной бумаіюй ио бѣлому Фону. 

44. .ѣопта па голову для просватанной невѣсты, Владимір¬ 

ской губ., (іудогодскаго уѣзда.— Узоръ: цвѣты въ видѣ звѣздъ 
внутри удлиненныхъ ромбовъ. Ііодзоръ: розетки внутри рамокъ 
изъ крестов'ь. — Шитье: верхошовъ, красною, желтою, зеленою 
и голубою шерстью по к|)аспому кумачу, 

45. Налобгшкъ «сороки Смолппской», Владимірской губ., Су¬ 

догодскаго уѣз^ца,—- Узоінк цв'ѣты въ видѣ звѣздъ, внутри ром¬ 

бовъ. Подзоръ: крестики внутри ромбовъ. — Шитье: красной 
зе.іепой и черной шерстью, съ блестками. 

ЛІКІТТ) I 

46. ІІалобііпкъ сороки, Владимірской губ., Судогодскаго уѣз- 
дд. _ Узеръ: цвѣты въ видѣ звѣздъ, внутри ромбовъ съ узор¬ 

чатой дорожкой. Подзору,: деревца.—///"нгиле: красной и ікс.’ітоп 
іпсрсті)Ю, и бѣлыми нитками. 

47. ѢТалобпикъ яцепшппцы (сороки), носимой молодыми жеи- 
Шіпгамп, Владимірской губ., Судогодскаго уѣзда.— Узоръ: «хілё- 
пішъ», цвѣты въ видѣ звѣздъ, внутри ромбовъ, входящихъ одинъ 
БЪ другой своими уг.іамп. Подзоръ: крестики внутри ромбовъ.— 
Шитье: верхошовъ, красной, зелеиой, черной и же.,ітой шерстью 
сверху блесічш. 

48. ІСайма полотегща, неизвѣстной губ.—Узорж цвѣты. Верх¬ 

ній и нижній подзору,: иодобиый М 127. Тканье красной бума¬ 

гой, желтыми и сішпмн нитками. 

.11 ИСТЪ \\. 

49. Кайма полотенца. Московской губ.. — Узоръ: дерево о 
четырехъ вѣтвяхъ, съ украшеніями, положепнымл па стволъ, 

и цвѣточками; низъ-же ствола стоитъ конусообразнымъ 
своимъ осповапіемъ па пеболыпомъ зданіи (сравни ЛіІП). По 
сторонам!, дерева, паходптсл по двуглавой птицѣ, съ опущеи- 

пыми крыльями; головы каждой украшены вѣточками, а крылья 
—цвѣточками въ видѣ звѣз,почекъ, и такіе-лю цвѣточки покры¬ 
ваютъ весь ФОНЪ узора. Ннаісиій подзоръ: край узора, состав- 

лепиаго изъ прямыхъ линій идущихъ по діагонали (сравни М 
ЗЬ).—Шитье: по иеревпти, бѣ,іъши нитками. 

50. Кайма полотенца, Московской губ., — Узоръ: подобный 
М’ 127. — Тканье: красной бумагой. 

ЛИСТЪ хк. 

51. Кайма полотенца, Московской губ. — Узоръ: стоящія ря¬ 

домъ деревца, о 6-ти вѣтвяхъ, съ цвѣтами и украшеніями; кру¬ 

гомъ всего рамка изъ цвѣточной гпр.ііянды. — ПІитье: по пе¬ 

ревиты, бѣлыми нитками, чернымъ шелкомъ и /желтою и зеле¬ 

ною шерстью. 
52. Кайма полотенца, Московской губ. — Узоръ: двуглавая 

птица, с'ь опущепиымп крыльями; на головѣ и на груди у ней 

(іезьіп); Іев Ьнш/ез зир. е1 іп/‘. воні Ііезиев, с1 Іей біоііей Ьѵойіез 
еп йоіе Ыаисііе зиг коитаІ-зА гоіще. 

41. Ераиіеііе оГинегаапсКе сіесііешійе, рогіёе раг шіе )еііпе 
тагіёе 1е ргетіег )оиг аргёй Іа носе, §оиѵ. сіе ѴѴ'ІагІінііг, ііійіг. 

сіе боисіодеіа.—Пеззіп: йд-цгез Тогшеез йе 4 Іідпез сігоііоз сгоі- 

зёез, (Іаиз сіез Іозаидез. ЕИез зонѣ Ьгосіеез еп зоіе иоіге е1. 

ЫапсЬе, аѵес раіПейез раг-сіеззиз; сіез сіеих сбіез—(Іо реіііез 
йеиі'З он ёіоііез, Ьгосіеез еп зоіе Ыаисііе за г коитиШг гонде. 

42. Ріёсе Ігоніаіе (Гшіе зогока, (Иіе «Ыошіе», донѵ. сіе ѴѴІа- 

сіітіг., СІІ8ІГ. сіе Зошіодеіа. —/Іезв/и.' Йенгз еіі Тогше іі’ёіоііез, 

сіапз сіез Іозаидез. Вапйе іп[егіеиге: агЬгіззеаих.—Вгисіегіе: Іез 
ёіоііоз е1 Іезгашеаи.'с ензоіе заишон, Іе гезіе еп Іаіне сгатоізіе 
еі ноіге. 

ТЕСІЫ/Е II 

43. Вогсінге, (Иіе «оеаиіё» (Гии гмроп (ІаЫіег си Іоііе аѵес 
шапсИез), доиѵ. сіе Шжіішіг, сіізіг. сіе 8ои'1од(Іа.—Леззіп: йди- 

гез Гоппёез сіе 4 Іідпез сігоііез сгоізёез.—Вгосіегіе а Й1 Іііті, еп 
С0І0П гниде зиг І'олсі Ыапс. 

44. ВиЬап сіе Іёіе роиг пне рі'отізе, доиѵ. (Іо МІасИтІг, 
(1ІЗІГ. сіе 8оис1од(1а-—Оеззіп: Йомгз счі Госте сГоІоіІсз сіаиз сіез 
іонандез. Вапсіе т[егіеиге: созасез епсасігёез сіаиз сіез сгоіх.— 

Вгосіегіе еп іаіиез сондс, )аіте, ѵогіо е1 Ыаисііе зиг коитпІзА 
соиде. 

45. Ріёсе Тгоиіаіе сГіше зогока, (Ііів «сіе бшоіеизк», доиѵ. сіе 
МксИиИг, (1І8ІГ. сіе 8оіі(1о§сІа. —/Ібі'йй,.' Йеиез еп Топне сГёіоіІоз, 
сіапз сіез’іозапдез. Вапсіе іпі'ёгіеиге: реіііез сгоіх сіаиз сіе.з 1о- 

заидез.—Вгосіегіе: &\\ Іаіне гоиде, ѵегіе е1 иоіге, аѵес раіИеІІез. 

ТЕеіШ] I 

46. Ріёсе і'гопіаіе сІЧше зогока, доиѵ. (Іе МІаіИтіі-, сИзІг. сіо 
Вошіодііа.—Пеззіп: Йепгз еіі Гоппе сГёІоіІез, (Іапз (Іез Іозандез. 

Вапсіе іп[(ігіеиге: асИгіззеанх.—Вгосіегіе еп Іаіпо гоиде е1 иоіге, 
еі СП йі Ыапс. 

47. Ріёсе Ггоиіаіе сГппе іасепзітіка (=8осока), рогіёе рас 
Іез .іенпез Іеттез шасіёез, доиѵ. сіе 'Мѣніішіг, сИзІг. сіе 8ои- 

сіодеіа.—СІІ1 «сШёЛёпе», йепі’з еп Гоппе сГёІоіІез, сіапз сіе 
іозандез, сепігаиі Гіііі сіапз Гаііісе раг іенгз апдіез. Вапсіе іп¬ 

і'ёгіеиге: реіііез сгоіх сіапз сіез іозандез. Вгосіегіе еп іаіиез 
гоиде, ѵогіе, иоіге еі .(аипе, аѵос раіИсПез раг-сІеззиз. . 

48. Вогсіиге сІЧіп еззиіе-інаіп, сіе ргоѵепапсе іпсошіие,— 

Пеззіп: Йепгз. Вапсіез зирёгіеиѵе еі іпі'егіеиге: зетЫаЫез ап 
М 127. Ее Іоиі ііззи еп соіоп гоиде еі ей (і1 .іаіиіе еі Ыеи. 

ЕЕЕІІіЕЕ 1\. 

49. ВопИіге сГнп еззніе-таіи, доиѵ. сіе Мозсоіі, — Пеззіп: 

агЬге а 4 Ъгапсііез, аѵес опіешепіз йхёз аи Ігопс, еі реіііез 
йенгз; іе Ьаз сіи Ігопс, ей Гоппе сіе ссше, герозе зііс ип ёсіісиіе 
(сошр. Іе лип). ВесИацие С(і1ё (Іе ГагЬсе зе Ігоиѵеин оізваіі 
а сіеих Іёіез, аіі ѵоі аЬаіззо; Іез Іёіез зопі огнеез сіе гатеанх, 

Іез аііез—сіе йеиез еп Тосте сі’ёіоііез, еі сіез йеигз (іи тёте 
денге сешрііззепі Іоиі іе Топсі (Іи (Іеззіп. Вапсіе іпіёгіеиге: 

ехігётііё сі’ип сіеззіп Топнё сіе Іідпез сИюіІез розёез еп сііадо- 

паіе (Сотр. іе № ^і).—В7‘ос1егіе Ыаисііе, а йИігё. 

50. Вогсіиге (ІЧіп еззиіе-шаііі, доиѵ. сІе Мозсоіі.—Пеззіп: 

зешЫаЫе аи ,і\» 127,—Ее Іоиі Пззи еп соіоп гоиде. 

РЕІІІЕІЕ \\\. 

51. Воггкіге еГіш еззиіе-таіп, доиѵ. (Іе Мозсои. — Пеззіп: 

гапдёе сГагЬгіззеаих а 6 Ъгапсііез, аѵес йеигз еі огпетепіз; 

Іоиі аіііоиг ип сасіге і'огшё раг іше дііігіапсіе сіе йепгз.— 

Вгосіегіе а Ііі Іігё, еп зоіе иоіге, еп Іаіне )аипе еі ѵегіе, еі еіі 
йі Ыапс. 

52. Вогсіиге сГип еззиіе-таіп, доиѵ. сіе Мозсои. — Пеззіп: 

оізеаи а сіеих Іёіез, аиѵоі аЪаіззё; Іез Іёіез еі 1а роіігіне зопі 



цвѣточіш, вмѣсто погъ вѣточки. -Шитье-, но перевптп, бѣлыми 
тшткамп. 

53. Кайма иолотопца, Московсг.ой губ. — Ущп\ подобный 
24. 1У;р.тііл и нижній подзоръ-, вьющаяся лент'а. — Шитье: 

двустор., краснымъ, черпы.иъ, ікѳлтымъ и иелснымъ піе.ікомъ; 

верхніе и ипяпііе края — красной бумагой. 

ЛИСТѢ ТІІІ. 

54. К'айма полотенца, Московской губ.— Узоръ: удлішогіиыя 
Фигуры цьъ іг]іямыхъ псрасѣкаіощп.хъ лилій; впугрн пустыхъ 
мо;кду ними гірсстралствъ -- ромбы, верхній подзоръ: городки 
т[зъ прямоугольниковъ, лаполпеппые крестіікамп іі шахматнымъ 
■ВЭНОМЪ. —///авн.е: по выуіѣзіі, б'ѣ.іымгі ниткамп красной бума¬ 

гой, же.ітой п зе.іеной шерстью 
55. Ііайма полотенца, Московской губ. — Узорі,: ряды ром- ; 

бовъ, входящихъ всѣми уг.іамн одинъ въ другой I сравни .V 47); 

внутри пустыхъ пространствъ - Фигуры пзъ четырехъ нересѣ- 

каіош,ііхся прямыхъ линій. Вер.хпій и ниж-ній подзоры: изъ тѣхъ 
;і:е ■Фигуръ,—Тканье-, красной бу.магогі, п сверху -шито чернымъ 
.шелкомъ 'і 

56. ІСайма тголотепца, Московской губ. — Узоръ: подобный 
27. — Вср:ин-ш и ниэігн.й подзоръ: цвѣточки или розетки — 

Тканье: красной бумагой. 

.І|ИГ/П> .ІІТ. 

57. Кайма полотенца, С.-.1Іетербургской губ., .Туяіскаго уѣз¬ 

да, дер. Новоселье. - Узоръ: рядъ цвѣтковъ въ видѣ звѣздъ, всгав- 

.іеппыхъ впутрп другихъ цвѣтковъ, крестовидныхъ очень бо.чь- 

шаго размѣра. (Сравни 199). — Шитье: двустор., к'распой ( 

бумагой. I 

58. [Сайма по.ііотенцп., Новгородской губ., Ііалдайекаго уѣзда, 
дер. Анисимовой.— Узо.ъ: орнаментъ въ видѣ широкой буквы 
X. Подзоръ: птички, обращенныя вправо, раздѣленныя дерев¬ 

цами. — ПІитье: верхошовъ, красной бумагой. 

59. Кайма полотенца, Орловской ѵуб.—УЩзъ: ряды ромбовъ, 

изъ чнс.іа которыхъ въ однихъ встав.іена -Фигура въ видѣ кре¬ 

ста съ загнутыми въ стороггьг концами (сравни ,Ѵ 20), а въ 
другихъ Фигура въ родѣ споротгненой буквы ъ.— Подзоръ верх¬ 

ній и НП.ЖНШ: отдѣ.тьйня части ■ішгуры въ род'ѣ ,Ѵ 27.— 'Тканье- 

красн. бумагой. 
60. Кайма полотенца. Орловской губ.— УзоргяФпгуржі, подобныя 

узору X 58.— Тканье: краспиц бумагой п синими нпткамп. 1 
I 

61. ІСайма полотенца, иензвѣстной губ.—Узоръ: цвѣты вт. 

видѣ крестовъ (сравнц .X 57). Верхній подзоръ: і;рестпки; ниж¬ 

ній: вѣточкп.—ВІитье: двустор., красн. бумагой. 

.ЦИСТѢ IV. 

62. Кайма полотенца, С.-Нетербургской губ., Гдовскаго уѣз¬ 
да, дер. .Лугъ.— Узоръ: бѣлыя -Фигуры подобныя .X 14, по въ 
два ряда, одинъ подъ другимъ—///«даке: верхопіовъ. красной 
бумагой. 

63. Кайма полотенца, Новгородской губ. п уѣзда.— 
верхтй: цвѣты и .вѣточки.—///мигье; двустор., красн. бумагой. 

64. Кайма полотенца, Новгородской губ., Боровицкаго уѣзда, 

села Волгина.— Узорѣ: Фпгуры подобныя узору .Х,\» 58 п 60. 

—Шитье: верхошовъ, красной бумагой. 

65. Кайма полотенца. Орловской губ.—Узорж цвѣты въ видѣ 
звѣздъ, внутри ромбовъ — ВІитье: по перевпти, б'Ьлымп ішт- 

ками. 

66. Кайма полотенца. Новгородской губ.—Узоріъ: цвѣты вну- 

опіёеа ііе Ноигз, Іез раі(ѳз (ш1 ёіё гешріасёез раг сіез га- 
шеанх. — Вгодегіе 1)Іа)ісѣо а йі Нгё. 

53. Богйнге (Гмп оззиіе-таін, "онѵ. (1е Мозсон.— 1>е.ізіп. 

зеінЫаІіІе ап Лі 24. Витіез знреуіеиге еі іпі'егіеиге: Ьаікіе а 
иіігоиіетеиѣз. Ві-оЛегІе занз епѵегз, ен зоіе гопде, ноіге, Цаіте 
с1 ѵегіе; Іез Ь іітіз зирёгіенг еі іиі'ёі'іенг — ен соіон гоіще. 

ТЕІІІЫЕ ІІІІ. 

54. Боічінгс іГіт еззніе-шіии, донѵ. сіе Ноесои. — Ікззіп: 

й^игез аіоно’ёез, Тогтёез гіе; 1і"ііе.-і (Ігоііез сгоізёез, сі. сіапз Іез 
ѵісіез а І’ініёі'іенг ■—без Іозапдез. Ватіе зирегіенге: гідга^з 
Ѵоггііёз (1е реіііз саггоз еі гешрИзйе реіііез сгоіх;1'ош1 енёсЬі- 

— 11і-о(Іегіе айі Іігё, ен соіои гонде, Іаін" Цанпе еі. ѵегіе, 
еі ен Й1 Ыапс. 

55. Ногсііігс сі’пп еззиіе-таін, §оаѵ. сіе Мозсон. — Пек-іі-п: 

гаіщ'ёез сіе Іозано-ез, генігані Гни сіанз Ганіге раг Іепгз андіез 
(сотр. 1е .X 47); сіанз Іез ѵісіез а Гіпіёгіені'—-(Іез йднгез Тог- 
інёеа (1е 4 Іі^нез гігоііез сгоізёез. 77йяЛ',9 ьнрёгіеиге еі Іпіегіеаге: 
тёінез йднгез.^—^Не іоні Ііхзи сп еоіон гонце, раг-сіеззнз іи-о- 

(Іегіе ен зоіе ноіге. 

56. Вогсінге гГипе еззніе.-ніаін, цпнѵ. сіе Мозсон. — 1>еззіп: 

.‘сешЫаЫе ан .X 27. Літ/е знр. еі іпі'е-г..- реіііез Ііепгз он го- 

засез..— Бе іоні Ііз.чн ен соіои гонце. 

ЕЕ ЕІЕ ЕЕ ІІѴ. 

57. Ногсінге сГнн еззніе-шаіп, цоііѵ. сіе 8і.-,Рёіегз1)0нгц, (іізіг. сіе 
Бойца, ѵіііаце сіе Хоѵоззёііё. — Пенк/п: ганцёе сіе Йепгз сп^І'огте 
(Гёіоііез, ріасёез сіанз сГанігоз Йеіігз ен Гоппе сіе сгоіх, сіе Гогі 
цгаіпіс сіітеіізіоп (сошраге/. 1е,Х 199). — Вгодегіе занз епѵегз, 

СП соіон гонце. 

58. Вогсінге сГнн сззніс-гааін, цонѵ. сіе Ноѵцогосі, сИзіг. сіе 
ѴѴаісіаі, ѵіііаце сІ’Аніззішоѵа. — Ііеззіп: опіешені ей Гоппе сіе іа 
іеііго X І'огі іагце. Ватів іпіегіеаге: реіііз оізеаііх іонгнёз а 
сігоііе, еІ зёрагёз і’ші сіе і'аніге раг сіез агЬгіззеаих.—Вгосіегіе 
а іюіні сгоізё, ен соіон гонце. 

59. Вогсінге сі’ші еззніе-шаіп, цонѵ. сГОгеі. — Ве-ззт: ганцёез 
сіе іозанцез, сіоні Іез низ сонііеішепі сіез сгоіх а Ьоніз ге- 

сонгЪёз (сотр. Іо К; 26), еі іез анігез сіез йцнгез зетЫаЫез 
а Іа Іеііге 8 сонсііёе. Вншіез вирегівиге еі іпі'кгіеиге: рагііез 
(І’шіе йцнге зешісіаісіе а сеііе сін Л» 27.—Бе іоні Изт ей 
соіон гонце. 

60. Вогсінге сГпп еззиіе-шаін, цонѵ. сГОгеІ. — Трззіп: йцнгез 
зетЫаЫез а сеііоз сін .Хі 58.—Бе іоні ііхвѵ, елг соіои гонце еі 
ен ЙІ Ыен. 

61. Вогсінге сГсш еззиіе-таін, сіе ргоѵенансе іпсоінше.— 
ВевёЬ: Йенгз он Гоппе сіе сгоіх (сотр. 1е .X 57). Виіѵіе зирё- 

гіеиге: реіііез сгоіх; Ьзпіе ІЩ'ёѵіеиѵе: гатеанх. — Вгодегіе запз 
епѵегз, ей соіон гонце. 

ЕЕИ1ЕЕЕ ХУ. 

62. Вогсінге (1’іш еззніе-таіп, цонѵ. сіе Ві.-Рёіегзйонгц, сіізіг. сіе 
ВсІоІТ, ѵіПаце сіе Бойца. — Лезет: зсінЫаійе а ееіні сін ЛІ 14^ 

зеніетепі: Іез йцнгез, сріі зон! ЫансКез, з’ёіешіоні знг сіенх 
гапцёез знрсгрозёез.— ВгоЛеѵіе а роіні сгоізё, он соіон гонце. 

63. Вогсіигс! сГнп еззиіе-таін, цонѵ. еі сіізіг. сіе Ноѵцогосі.— 
Випсіе зі/рёгівиге: Йенгз еі гатеанх. — Вгоііегіе епѵегз, еп 
соіон гонце. 

64. Вогсінге еРнп еззиіс-шаіп, цонѵ. сіе Ноѵцогосі, сіізіг. сіе 
Вогоѵіізііі, ѵіііаце сіе ІѴоІціііна.— Леззіп: йцигез зетІйаЫез а 
сеііез сіез .X X 58 сі 60. — Вгосіегіе а роіні сгоізё, еп соіои 
гонце. 

65. Вогсінге (і’шг еззнш-таін, цонѵ. сРОгеІ. —/іт»?: йенгз 
ен Гоппе (Гёіоііез сіанз сіез Іозанцез. — Вгосіегіе Ісіансѣе, а йі 
іігё. 

66. Вогііпге еГшг еззніе-таіп, цонѵ. сіе Ноѵцогосі. — Лезвіп: 
2 



трп усѣчеппыхъ ромбовъ, между воторыми помѣщены деревца. 
Надзоръ верхній-, вѣточіш.—Шитье-, верхошовъ, красп. бумагой. 

,Л1С'П) ш. 

67. ІІІптая пало.іока, С.-Петербургской губ., Ямбургскаго 
уѣзда.—Узоръ-, въ серединѣ, украшенія деревьевъ (сравни Л'іЛ'; 

87 н 138); кругомъ цвѣты, вѣточки и птички. Верхній подзоръ-. 

вѣточки съ цвѣтами.—Шгтье: наборомъ (украшенія деревьевъ), 

п двустороннее — все остальное. 

68. Кружево полотенца. Московской губ.—Узо2ж цвѣты шш 
розетки, бѣлыми нитками. 

69. Кайма полотенца, Вологодской губ., Тотемскаго уѣзда.— 

Узоръ: почти тотъ-же, что № 12. Подзор)ъ верхній и ниокиш: 

тотъ-;ке, что въ № 21. — Шитье: двустор., красп. бумагой. 

70. Кайма полотенца, В.'іадимірской губ. и уѣзда. — Узоръ: 

гпрлянда съ цвѣтами. — Шитье: верхошовъ, красн. бумагой. 

71. Кайма полотенца, Новгородской губ. и уѣзда. — Узоръ: 

гпр.іянда съ цвѣтамп. — ІИитье: верхошовъ, красной бумагой. 

72. Кайма полотенца. Новгородской губ.. Валдайскаго уѣзда, 

дер. АнііснмовоІ.— Узоръе. гир.іянда съ цвѣтамп п.шстьямп.— 
Шитье: двустор., Зірасп. бумагой. 

,'1ИСТІ. ИІІ. 

73. Ктійма полотенца, С.-Петербургской губ., Ямбургскаго 
уѣзда. — Узоръ: бо.иішое дерево съ многпмц вѣтвямп, на стволѣ 
котораго прикрѣплены двѣ Фигуры въ ^іпдѣ большихъ звѣздъ; 

на вѣткахъ цвѣты, птицы п небольшія человѣческія Фигуры, 

украшеппыя вѣточками, по безъ лотъ. Нижній подзоръ: двуглавыя 
птицы, ігеремеж.аіощіяся съ деревцами. — Шитье: частью дву¬ 
стор., частью наборомъ, красней бумагой.. 

74. Кайма полотенца,' Новгородской губ., Боровицкаго уѣзда, 
се.ъа Волгина.— Узоръ: Подобный 70. Верхній подзоръ,: 

деревца,—Шімигье; верхошовъ, красн. бумагой. 

75. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ. и уѣзда.-—■ 
Узоръ: гпрлянда съ цвѣтами. — Шитье: двустор., красп. бу¬ 
магой. 

.ІИ ОТ г ітні. 

76. Кайма полотенца Смоленской губ., Сычевскаго уѣзда, 

также: С.-Петербургской губ., Гдовскаго уѣзда, дер. Ваянье. — 

Узоръ: вѣтки н вѣточки древесныя, уіфашепныя въ центрѣ н 
по главнымъ діагональнымъ линіямъ четырехъугольными узор¬ 
чатыми пластпнкамц, привѣсками п лентами. Верхній подзоръ: 

вѣтки п цвѣты. —Шитье: двустор., красной бумагой (сравни 
№ 67). 

77. Кайма полотенца, С.-Петербургсі:ой губ., Гдовскаго уѣзда, 
дер. Новоселье. — Подзоръ нижній (отъ № 99); гирлянда съ 
цвѣточками, подобная № 72.— Шитье: двустор., красной бу¬ 
магой. 

78. Кайма полотенца, Гродненской губорпш. — Узоръъ: «Ка¬ 

линовые листья» (сравни № 7) и цвѣточкп, посрединѣ украше¬ 

ніе деревья, (сравни № 76). Верхній подзоръ: птпцы, обраіден- 

ішя вправо; ниоюній: гпрлянда. — .///шиье: наборомъ, красной 
бумагой. 

79. Кайма полотенца, Тверской губ,, города Краспый Холмъ. 
— Узоръ: деревца съ листьями и цвѣтами въ видѣ звѣздъ. — 
Шитье: двустор., красн, бумагой. 

ЛИСТЪ ш. 
80. Кайма по.іотепца Новгородской губ. и уѣзда.— Узоръ: 

Йенгв (1ап8 сіез Іі^ш'ем а 8 ранв, аііегпапі аѵес без агЬгів- 

зсанх. Вашіе трёгіеѵте: Ъгансѣев. — Вгосіеѵіе а роіпѣ сгоізё, 

еп С0І0Н гоіще. 

ТЕИІСІІ ИІ. 

67. Таіе (ГогеіИег Ъгосіёе, ^ону. сіе ВІ.-РёІегвЬоііг^ ёівіг. 

(1е ТатІ)оиі'§. — Везвіп: ан тіііеи, огпегаепів сГагЬгез (сошр. 

Іез № .№ 87 е1 138); Іонѣ аиіонг сіез Пеигз, сіез гатеанх еі 
сіе реіііз оізеаих. — Вашіе вирёгіеиге: гатеанх аѵес Йенгз.— 

Вгойегіе а роіпі (Іеѵані {роиг Іез огпетепіз сіез агЬгез), е1 Іонѣ 
1е гезіе запз епѵег.ч, 

68. Неніеііе сі’ші еззніе-таін, ^ону. сіе Мозсон. — 1)евтг. 
Иенгз он гозасез, ей Ш Ыанс. 

69. Вогсіиге б’нн еззніе-таіп, еочѵ. сіо \Уо1о8ч.1а, сІ'зП'. сіе 
Тоіта. — ./Ісбъ-т: зепіЫаЫе а ееіні би № 12. Вапйез виретіеиге 
еі Іп{ег1еиге: зешЫаЫе ан Хг 21. — Вгоііегіе запз еиѵегз, еп 
СОІОН гогще. 

70. Вогбиге еГші еззніе-шаіп, і^ону. е1 бізіг. бе ’ѴѴІабішіг, — 

Вевьіп: йнігіаибе бе Йенгз. — Вгойегіе а роіні сгоізё, еп 
соіон гоіще. 

71. Вогбиге сГнп еззиіе-гааіи, ^тнѵ. 0.1 бізіг. бе Хоѵ§огоб.— 

Везвіп: і^нігіапбе аѵес без йенгз. — Вгосіеѵіе а роіпі сгоізё, ен 
С0І0Н гои[’е. 

72. Вогсіиге сГпп еззніе-таін, З'онѵ. бе Хоѵдогоб. бізіг. бе 
ѴѴ'аІііаі,. ѵіііаде б’Апіззішоѵа. —§иіг1апбе бе йеигз еібе 
ГеніПез. — Вгтіегіе запз епѵеі'З, ей соіои гои§с. 

ГЕИІИЕ ИИ. 

73. Вогбиге еГші еззніе-таін, донѵ. бе Ві.-РёІегзЬонгй, сіізіг. 
бе УашЬоиг^к — Лезвіп: §гапб агЬге а рінзіеіігз Ьгапсііо.з; 
знг 1е Ігопс 80ПІ йхёез бенх іщигоз, он Гоппе (1с дгапбез ёіоі- 
ІС8, зиг Іез Ъгаисііез он ѵоіі без йенгз, (Іез оізеаих еі сіе реіі- 

Іез й^нгез Іишіаіиез, огпёез бс гатеанх, еІ запз ріебз. Вапсіе 
гя/бт/с'иге: оізеаих а сіенхіёіез, аііегпаиі аѵес сіс.ч агЬгіззеанх.— 

Вгосіегіе запз енѵег.з еі а роіпі беѵапі, ен соіои гоно-е. 

74. Вогбиге б’нп еззніе-таін, дону, бе А’оуцогоб, (іізіг. бе 
ВогоѵіІзЬі, ѵіИаве (1е 'ѴѴ'оІёіыиа. — Уітш: зетЫаЫе аи Хг 70. 

Вашіе зирёгіеѵге: агЬгіз.зеанх. - Вгосіегіе а роіпі сгоізё, ен 
СОІОИ і'оіще. 

75. Вогбиге б’ин' еззиіе-таіп, ^оііѵ. еі бізіг. бе Зі.-Вёіегз- 

Ъош'8'. — Везтг: §иіг1апбе бе йеигз. — Вгосіегіе запз енѵегз, 
ен С0І0П гогще. 

ГЕЕIIЕЕ И!ІІ. 

76. Вог(1[іге (Гсш еззніе-таін, §оиѵ. бе Зтоіензк, бізіг. бе 
8у1з1іе\У8к; ісіет: §оиѵ. сіе ВІ.-РёІегзЪонг^ бізіг. бе ОбоіТ, ѵіі- 

]а§е бе 2ауаиіё. — Лезет: ^тапйа еі. реіііз гатеанх бЧт агЬге, 

огнёз ап сеніге еі банз 1е зенз (іез ргінсіраіез Іі^нез сііадо- 
наіез, бе р1а(іис8 ^иаб^ап§и1аіге8, б’аррепбісез еГ бе ноенбз. 

Вапсіе зирёгіеиге: гатеанх еі йенгз. — Вгосіегіе запз енѵегз, 

ен соіоп го[ще (сошр. 1е Х« 67). 
77. .Вогбиге сГнп еззніе-таін, ^ону. сіо 81.-Рё1ег8Ъоиг§, (Іізіг. 

бе ОбоП, уі11ар;е сіе Хоѵоззёііё. — Вапсіе іпі'ёгіеиге (би № 99): ^ніг- 

Іапбе бе реіііез йенгз, зепіЫаЫе ан № 72. — Вгойегіе запз 
еиѵегз, еп соіоп гоіще. 

78. Вогбиге сГин еззніе-ніаіп, §оиу. сіе Огобно.— Леззіп: 

«ГеніПез сГоЬіег» (сотр. 1е Хе 7) еі реіііез йенгз, ан тіііеи нн 
огпстеп1(ГагЪге(сотр. іе№ 76). Р>«я(?е зирёгіеиге: оізеаих Іонг- 

нёз а бгоііе; Ьапсіе іп[ётіеиге: §шг1аік1е. — Вгосіегіе а роіпі бе¬ 

ѵапі, еп соіоп гон^е. 

79. Вогбиге еГшг еззніе-таіп, §оиѵ. бе Т-ѵѵсг, ѵіПе сіеКгаззпоі 
Кііоіт. — Леззіп: агЬгіззеапх аѵес ГеніИез еі йенгз ен Гоппе 
сГёІоіІе-'. — Вгосіегіе запз енѵегз, еп соіоп гогще. 

РЕЕІІІЕ М. 

80. Вогбиге б’нп еззніе-таін, ^онѵ. еі (Іізіг. бе Хоѵдогоб.— 
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двуглатля птицы съ четьтрьміі лалгімп п деревцомъ, поставлеп- 

пымъ веришиой вппзъ, па грудп; по обѣ головы птицы отне- 

сепы верхній педзеръ, гдѣ повтсреііы нѣсколько разъ; самыя 
же птицы поставлепн одинъ разъ прямо, а другой разъ погамп 
вверхъ, вокругъ Фигуръ пд,етъ гпрляндой толстая украшенна^я и 
перевязаппая вѣтвь. Низіепій подзоръ: гирлянда изъ вѣточекъ и 
звѣздовпддіыхъ цвѣтовъ. — Шитье: наборомъ, красп. бумагой, 

зелепыічъ и ;ио.ітымъ шелкомъ. 

81. Кайма полотенца, Новгородской губ. и уѣзда. — Узоръ и 
верхній подзоръ тѣ-:і:е, что въ .V 8('. ІІиоісній подзорѣ: звѣздо- 

впднне цвѣты въ восыін-уго.'іыіыхъ рамкахъ. -- Шитье: набо¬ 

ромъ, і.'раси. бумагоіі, го.іубы.мъ и желтымъ шелкомъ. 

ЛИСТЪ п. 

82. Кайма полотенца Новгородской губ. и уѣзда.— Узоръ: 

деревья, которыхъ стволъ к вѣтви богато украшепы привѣска¬ 

ми, вѣточками и лцѣтами (сравни № 1.50, дерево слѣва). Одно 
такое дерево стоитъ прямо, а другое вершиной внизъ, и вокругъ 
идетъ гирлянд,ой украшенная іі перевязаппая вѣтвь. Верзхпій 

подзоръ: птицы, раздѣлеппыя одна отъ другой деішвцами; ии,9/с- 
ній: гир.!і!іпда изъ вѣточекъ и цвѣтовъ.— Шитье: наборомъ, 

красной бумагой, голубымъ, ікелтымъ и зеленымъ шелкомъ. 

83. Кайма подотепца, Новгородской губ. іі уѣзда.— Узоръ: 

двѣ цвѣточныя гирлянды, котоііыя, сходясь и расходясь, обра¬ 

зуютъ 6-ти-угольпы,я рамки; внут])и ивѣты. — Шитье: набо¬ 

ромъ, красіг. бумагой, голубымъ, зеленымъ и же.ітымъ піе.л- 
комъ. 

ЛИСТЪ ,1\І. 

84. Кайма полотенца. Смоленской губ., Сычевскаго уѣзда.— 
Узоръ: видоизмѣненіе узора Лі 76.' Верхній подзоръ: деревца 
съ цвѣтами; изъ ппхъ одни стоятъ прямо па землѣ, другія на 
коііусозшдныхъ основаніяхъ, украшенныхъ нѣточками,—ямж- 
нііі: кресты па ребро.—.//Липье; двуетор., красп. бумагой. 

85. Кайма шнрііпкн, С.-Петербургской губ., Гдовскаго уѣз¬ 

да, дер. Новосс.іье. —Кзоіт-о: часть узора, подобнаго Л» 70, п на¬ 

зываемаго «крестоБіікъ».—Л/Нтье: двуетор., красн. бумагой. 

86. Кайма образннка, С.-Петербургской губ,, Гдовскаго уѣз¬ 
да, дер. Новоселье. — Узоръ: подобный К» 14, но съ украгае- 

ніямп изъ вѣточекъ съ цвѣточками.—Шитье: двуетор., красн. 
бумагой. 

87. Кайма полотенца, С.-НетербургскоГі губ., изъ Краснаго 
Села. Узоръ: подобный 70 п й4.—Шитье: краснымъ, чер¬ 

нымъ, желтнмт- н зеленымъ шелкомъ, ц золотомъ (другой ко¬ 
нецъ подъ Л» 102). 

ЛИСТЪ ш. 

88. .Кайма полотенца. Тверской губ., Вьлпневодоцкаго уѣз¬ 

да, дер. Слинковоа.—Узоръ: подобный 24. Верхній подзоръ: 

двуглавыя птицы, съ вѣточкой среди сшти—Шитье: двуетор., 
красной бумагой. ’ 

89. Кайма полотенца, Новгородской губ., изъ Старой Рус¬ 
сы. — Узеерь: деревца о двухъ вѣтвяхъ, съ листьями и цвѣта¬ 
ми.—.Шитье: двуетор., красной бумагой. 

90. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ.. Лужскаго уѣз- 
да, дер. Новоселье. Узоръ: гирлянда, внутри кото^шй стоятъ 
деревца, одинъ разъ появляющіяся прямо, а другой разъ вер¬ 

шиной внизъ. Верхній подзоръ: двуглавыя птицы и деревца 
съ 2-мя вѣтками; нижній: рядъ <і>нгуръ, первоначально аіед- 
іцинъ (сравни съ №122).—Шитье: двуетор., красной бумагой. 

91. Кайма по.іотенца, С.-Петербургской губ., Ямбургскаго 

девзіп: оізеанх а сіенх Іеіея е1 (Ціаіге раИев, ротіапі виг Іа 
роіН’іпе ЦП атЬгіввеан, Іа сіше си Ьав; Іез Ісіов зон! герогіёев 
а кі Ьашіе ьирегіеиге, ой еііев оні ёіо гёрбіёез ріпвіенг.в Гоів. 
()ііаа1 аих Нуіігсз (Гоізеаих, еііг.ч вопі ровёез Іёіе-Ьёсііе еі еіі- 
Іоитёев, еіі Гоппе сіо сасігс, сГнііе Гогіе Ьгансііе, сііагдёе сГопіе- 
гаепів еі (Іо ЬашІеІеНев. Веепеіе іпі'егіеиге: §іііг1апс1е (1е реііів 
гашеанх аѵес гіев Пеигз он Гогте (Гёіоііев. Вгоеіегіе: а роіпі 
ііеѵані, ен соіон гонце, еі ей воіе ѵегіе еі )аипе. 

81. Вог(1иго сГин евзніе-таіп, цонѵ. еі сіівіт. сіе №)ѵцого(1.— 
Ье (Іеззіп еі Іее Ьеепеіе трзегіеиге: Йеш'В он ёіоііев (Іанв сіе.ч ен- 

сайгешеііі.в а 8 рачв. — Вгоеіегіе а роіпі (Іеѵапі, еп соіоп гонце, 
еі еп воіе Ыепо еі ]ашіе. 

ГЕ1ІІІІЕ XI. 

82. Воічінге (Гнп езвніе-таін, донѵ. еі (Іівіг. сіе Ноѵдогосі._ 
Ііезві.п: агЬгев, (Іопі 1е Ігоис еі Іев Ьгансііев воні гісіістені огнёв 
сГаррешИсев сііѵегв еі (Іо йенгз (Сошраг. 1е № 150, ГагЬге а цаи- 
сііе). Гс.в аіѣтев воні ріасёв Іёіе-Кёсііс; аніонг ііо с1іа(|не атЬге ве 
сіёгочіе, еп циітіапсіе, нпе Ьгансііе оііагцёе (Гогпешепів еі сіе 
ЬаікІеІеІІРВ. Веепеіе трегіеиге: оівсаііх, (■ёратёв Гііп йе Гачіго 
раг (іев агіігіввеаііх; Ь'ншіе іпіегіеет: цоігіашіе сіе гашеанх еі 
(1е Й'шгв.—Вгоеіегіе а роіпі ііеѵапі, еп соіоіі гонце, еі ей яоіе 
Ысне, іание еі ѵегІе. 

83. Вогіінге (Тип евшіе-шаіп, цонѵ. еі сИвІг. сіе Nоѵцогос1.— 

.Оевзіп: йвнх циігіашіез (1е Йентв, ерті ен в’ёіоіцнапі еі .ве гаррго- 

сЬаііІ, Топпепі (іев йцнгев а С ранв, а Г’іпіётіенг (Іев йепгя.— 
Вгоеіегіе а роіпі (іеѵапі, еп е.оіоп гонце, еі еп воіе Ыене, ѵегіе 
еі ,]'аипе. 

ЕЕІЛЕІЕ XII. 

84. Вопіііге (Гни еввиіс-таііі, цонѵ. сіе Зшоіеіівк, сіівіг. сіе 
Зуівііегѵвк.—Лезвіп: ѵагіапіе (Іи № 70. Веепеіе виреігіеш'е: аѵЬт- 

веанх аѵес йепг.ч, сіоні Іев нов геровені сіігесіешепі внг Іа Іег- 

ге, Іев аыігев внг нпе Ьазе сешіеріе опіёе сіе йенгв; Ьапеіе гп[е- 

гіеиге: ганцёе (Іе сгоіх еп ^шіепх.. —Вгоеіегіе ванв енѵегв, ей 
соіон гонце. 

85. Вогсінге сТнпе зкігеіпка (шонсЬоіг ойёгі еіі сасіеан), 

цонѵ. СІ0 ВІ.-РёІегвЪонгц, сИвІг. сіе НсЫТ, ѵіііаце (Іе ,Nоѵо8вёIіё. 

— Лезвія: рагіісі (Тип сіеввіті вешЫаЫе ан № 70, сііі «-кгезІооіЬ 
(он сгоіх).—Вгоеіегіе ванв енѵегв, еп соіон гонце. 

86. Вогсінге (Гнп еввиіе-гааіп а вііврепсіге аніонг сі'шіе ітаце 
сіе ваіпі, цонѵ. (Іе ЗІ.-РёІегвЬоигц, сіівіг. (Іе Осіой', ѵіЦаце сіе N0- 

ѵоввёііё.—■ Лезвія: ветЫаЫе ан № 14, шаів аѵес огпетеіііз ей 
Тосте (Іе гашеанх аѵес (Ісс реіііев Йенгв.—і>'го(/ег/е ванв енѵегв 
ен соіон гонце. 

87. Вогсінге <Гссп езвніе-шаін, цонѵ. сіе БІ.-РёІегвЬонгц, сіе Іа 
ѵіИе сіе Кгаввно'іё-Бёіо.—Лезвія: вешЫаЫе анх №№ 76 еі 84., 
—Вгоеіеі'іе: ен воіе гонце, поіге, )ашіе еі ѵегіе, еі еп ог (Гап- 

Іге схігёшііё (Іе Геввиіе-шаін ан .№( 162). 

ЕЕГ111Е XXII. 

88. іВогсІнге сГин еввніе-шаіп, цонѵ. сіе Тѵѵег, сіівіг. сіе 
ХѴувІші-ѴоІоІвЬок, ѵіИацс сіе Бііпкоѵа. — Леввіп: ветЫаЫе ан 
№ 24. Випсіе нѵ/регіеиге: оівеанх а сіенх Іёіез, аѵес ни гашеан 
йхё аіі шШегі сіи (Іоз. — Вгоеіегіе: ванв енѵегв, ей соіон гонце. 

89. Вогсінго (і’нп еввиіе-шаіп, цонѵ. сіе Моѵцогосі, сіе Іа ѵіПе 
(Іе Біагаіа-Восівва. — Лезвгп: агЬгіввеанх а 2 гашеанх, аѵес 
ГеніІІев еі йенгв. — Вгоеіегіе ванв енѵегв, ен соіоп гонце. 

90. Вогсінге (Типе езвніе-гааін, цонѵ. сіе Зі.-РёІегвЬонгц, 

СІІВІГ. сіе Конца, ѵіПаце сіе №оѵо83ё1іё. — Леввіп: цнігіап, сіе 
а Гініётіенг сіе Іацнеііо ве с1ге8.веп1 сіев агЬгів-Веанх, ріасёз Іёіе- 

ЬёсКе. Вапсіе вирзёз'іеиге: о веанх ас1еи.і Іёіез еі агЬгіззеанх а 2 

ЬгапсЬев. Веепеіе іп(ёгіеиге: гапцеё (іо йцнгев, огіціпаігетепі сіе 
Геттоз(сотр. Іе ЛИ 22),—Вгоеіегіе ванв енѵегв, еп соіон гонце. 

91. .Вогсінге сі’нп еввсііе-тпіп, цонѵ. сіе ВІ.-РёІегвЬоитц, 



8 — 

уѣвда.—Узоіп\ всрх'ь дерева съ двумя вѣткамп, унрашениымп 
цвѣточками. -ІИістье: двустор., красной бумагой. 

92., Кайма но.ютенца, С.-Петербуі)ГСКоГі губ., .Лужскаго уѣз¬ 

да _7/«э/сигм подзоръ іпзъ Лі 121); деревца съ вѣтками и цвѣ¬ 

тами. 'Шитье: двустор., красной бумагой. 

93. Кайма по.іитепца, С.-Петербургской губ., Лужскаго уѣз¬ 

да, дер. Новосе.іьс. Нижній подзоръ (изъ Лі 136): украшеніе 
дерева въ видѣ ромба, утыканнаго цвѣточками. — Шитье: 

двустор., красной бумагой. 

.ІІІСТ'Ь ПІ11. 

94. Кайма полотенца, Архангельсішй Узоръ: деревца 
съ цвѣтами п укрпніепіями. Нижній подзоръ: подобный узору 

19.—Шитье: наборомъ, красной бумагой. 

95. Кайма полотенца. Ярославской губ. н уѣздд — Узо2ж 

стволъ дерева съ 4-мя вѣтками, украшеннаго цвѣтамп.—Шитье: 

по вьірѣзп, бѣ.хыми нитками (иногда этот в узоръ бываетъ 
выполненъ н красной бумагой). 

96. Кайма полотенца, Владимірскоп ѵуб. — Ниоіеній подзоръ 

(из'Г, ,М 126); ■ вѣточки съ украшеніями.-^ Шитье: верхошовъ, 

красной бумагой. 
97. Кайма полотенца, Вологодской губ., Тотемскаго уѣ:зда.— 

Узоръ: подобный Тд—Шитье: двустор., кр іеной бумагой. 

ЛИСТЪ А.)ІТ. 

98. Кайма полотенца, Тверской губ., Вышневолоцкаго уѣз¬ 

да, дер. Олипковой.—Узоръ: деревья о 4-хъ вѣткахъ съ цвѣ¬ 

тамп, гдѣ па верху сидятъ Шитье: двустор., красной 

бумагой. 
99. Кайма по.іотенна, С.-ІІегербургской губ., Гдовскаго уѣ;з- 

да, дер. Новосе.іьо. — Узорж часть вѣтки дерева, украшенной 
орнаментами, вѣточками и цвѣтами; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
сидятъ — Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЪ АХІУ-Ьі8. 

99-5/а. Кайма полотенца, пепзвѣстной губерніи. — Узо2ѣ: 

вѣтка дерева, идущая гирляндой, съ цвѣтамп; въ пустыхъ 
пространствахъ нтпцы нарамп, обращенныя одна къ другой.— 

Шитье: по вырѣ:зн, бѣлыми пптками. 

ЛИСТЪ ХАТ. 

100. Кайма но..іотѳпі.щ, Тверской губ., Бѣткецкаго уѣ;зда. — 
Узоръ: рядъ деревецъ, богато украшенныхъ привѣсками, лен¬ 

тами, птичками п нроч. Нижній 'подзоръ: рядъ птицъ, обращен¬ 

ныхъ в.лѣво ').—Шитье: двустор. красной бумагой. 

101 и. Кайма полотенца, С.-Иет'ербургской губ., Луліекаго 
уѣ;зда, дер. Ледники. Узоръ: рядъ деревьевъ, изъ которыхъ 
одни съ цвѣтами па двухъ своихъ вѣткахъ, а другія укралиены 
болг.піями іірпдѣланиымп по боі:!а.мъ Фигурами,—/Ямшьс: дву¬ 

стороннее, красной бумагой. 
101 Ь. Кайма полотенца, С.-Петербурі'ской губ., Гдовскаго 

уѣізда, дер. Кислиной. — Нодзо2ѣ: птицы, утвержденныя на не¬ 

высокихъ подставкахъ, и обращенныя вправо; каждыя двѣ пти¬ 

цы раздѣлены деревцами ^). — Шитье: двустор., красной бу¬ 

магой. 
102. Кайма полотенца, Новгородской губ., изъ Старой Ру¬ 

сы. — Узоръ: верхняя часть деревецъ, украіпениых'ь цвѣтамп, 

*) По ошибкѣ рисовальщика, этотъ подзоръ отнесенъ къ рисунку 
А» 101. 

2) Но ошибкѣ рнсовалыцпка, этотъ узоръ соединенъ съ предыдущимъ 

X», п опущены подпорки подъ ногами птицъ. 

(ііаіг. (Іе УаіпЬолігй'. — ехіі’ёшііёз знрёгісіігез (Гон агЪге 
а 2 Ьгансііез, огнёез ліе реШез йенгз. — НгоЛегіе занз енѵегз, 

СП соіоп гои^е. 
92. Вогсінге сГпп еззніе-таіи, доиѵ. сіа Ві-РёІегзЬош'ё, сіізіг. 

сіе Ронда. Нашіе іп['(ігіеиге (сін № 121): агЬгіззеанх, аѵес га- 

теанх еі йенгз. — Нгосіегіе занз енѵегз, ен соіоп гонде. 

93. Вогсінге (Гон еззніе-таін, доиѵ. сіе 81. - РёіегзЬоигд, 

(Іізіг. (Іе Ронда, ѵіПаде сіе Ноѵоззёііё. — Вашіе іп(егіеиге (гін Л» 

130): огиеінепі (ГагЬге сч Сопне (Іе Іозапде, (Рхпз 1е^ае1 зон! 

йхё(‘з (Іе реІіРгз — Вгодегіе занз енѵег.а, ен соіоп гопде. 

ГЕ1ЛІІЕ ААІІІ. 

94. Вог Іиге сГнп с'^зпіе-таіи, доиѵ. й’ЛгІіІіапдеІзк. — Лез-згп: 
агЬгі.ззеавх аѵес Гіепгз с1 огпеіпаніз. Втик іпі'ёгіеиге: зеінЫа- 

Ые ан Л» ГР — Вго(Іегіе а роіпі (Іеѵані, ен соіоп гон’до. 

95. Вогсінге (Гнн еззпіе-іпаін, доаѵ. еі (Іізіг. (Іа УагозІаіР — 

Оевзіп: ІГОПС (Гагіже аѵес 4 Ьгансііез, Іе Іоні огнё (Іе Йенгз. — 
ВгоЛегіе Ыансііе а й1 Іігё ісе (Іеззін с,з1 (іиеЬщеі'оіз схёсніё 
ен С0І0Н гонде). 

96. Воічінге сГіш еззніе-шаііі, доиѵ. (Іе АѴІагІішіг. - Ватіе 
іи/ёгіеиге (йі\ 12!)і: гаапеанх аѵес огнеінспіз.—-Вгвііегіе Ь. 
роіні сгоізё, СП соіоп гонде. 

97. Воічінге еГші еззиіе-іпаіи, доиѵ. сіе АѴоІодчІа, сіізіг. (Іе 
Тоіша. — зетЫаЫе ан .У 73.— Вгосіегіе .запз онѵегз, 
СП СОІОП ічшде. 

ЕЕИІЕІЕ АА'ІГ. 

98. Вогсінге (Гни еззніо-іпаін, доиѵ. сіе Тсѵег, (Іізіг. сІеѴѴузІі- 

ні-Ѵо1оІ8Ііок, ѵіПаде сІе Зіінкоѵа.—Ііеззіп: агЬгез а 4 Ьган- 

сЬез, огнёез (1с Йенгз, знг ІсаріеИез зоні регсЬёз (Іез оізеаих. 
— Вгоікгіеъят епѵегз, (Н соіоп гонде. 

99. Вогсіиге еГші еззпіе-ніаіп, доиѵ. (Іо 8і.-РёІег8І)оигд, (Іізіг. 
(Іе СЫой’, ѵіПаде сіе Коѵоззёііо. — Иезз’іп: рагііе (Гное Ьгап- 

сііе (ГагЬге, сЬагдёе (І’огнетеиіз, Ле гатеанх е1 сіе Йенгз; (,;и 
о1 Іа .ЗОНІ регсЬёз сіез оізеаих. — Вгосіегіе занз енѵегз, ен 
СОІОП гонде. 

Е ЕЩЕ ЕЕ А'А1М)І8. 

99-Ы8. Вогііпге сі’нн еззніе-інаін, сіе ргоѵепаіісс іисоште. 

— Ікйзіп: ЬгаасЬе (ГагЬге І'огтані днігіапсіе, аѵес сіез йенгз; 

(Ьиіз Іез ѵісіез он ѵоіі (іез оізеаих ай'гоніёз, раг ріаігез.— 
Вгоііегіе Ыансііе, а Й1 Іігё. 

РЕІІІЕЕЕ ААУ. 

100. Воічінге (Гнн еззиіе-ніаін, доиѵ. сіе Т\ѵег, сіізіг. (Іе Вё- 

,]егк.—Лети: гандёе (ГагЬгез, гісііетені (Іёсогёз (Гопіеніеніз 
(Ііѵегз, (Іе Ьашіеіоііез, (Гоізеанх еіс. Витіе гп/егіеиге: гандёе 
(Гоізеанх Іонгнёз а (Ігоііе') — Втіегіе запз енѵегз, ен соіоп 
гонде. 

101 а. Воічінге (Гнн (іззніе-ніаін, доиѵ. йе ВІ.-РёІогзЬонгд, 

(ІІЗІГ. (Іе Вонда, ѵШаде (Іе Рёйінкі.—Везті: гандёе сГаѵ- 

Ьгез, (Іоні Іез низ, іі сіенх Ьгансііез, рогіені (Іез йенгз, е1 Іез 
анігез (ІС8 йдигез огнетеніёоз, йхёоз йез (іенх сбіёз (Інігонс. 
—Вгоііегіе занз енѵегз, сн соіоп гонде. 

101 5. Воічінге (Гнн еззніе-таін, доиѵ. (Іе 8і.-Рё1сгзЬонгд, 

(ІІЗІГ. сіе ОсІоК, ѵіИаде (Іе КіззИна.—Вишіе іпі'ёгіеиге: оізеаих 
Іонгнез а сігоііе, йхёз знг сіез знррогіз реи ёіеѵёз, е1 аКсгнанІ 
аѵес (Іез агЬгіззеанх '^)—ВгоВ,г1е запз епѵегз, еп соіон гонде. 

102. Воічінге (Г НН еззніе-щаін, доиѵ. (Іе Ноѵдогой, (Іо Іа 
ѵіИе (Іе Зіагаіа-Конзза,—/ісйя/я ; рагііе знрегіенге сІ’агЬгі.ззеанх, 

') Рас іте сггеиг сІн Левзіпаіеиг, сеСІо ЬапЛе а ёЬё тёшііе ап (Іез- 

зіи СІИ У зніѵапі. 
“) Раг Гетгеиг (Іи Леззіпиіеиг, сеііе ііапсіе и 6і6 гёітіе аи сіеззіп ііи 

У ртёсёсіеп;, с1 Іез зирроіЧз воиз Іез ріесіз (Іез оізеаих оіН ёіё отіз. 



розетЕамЕ и другими Фигурами. — іЛітгье: двустор., красной 

бумагой. 

.ІИСТТ) ШІ. 

103. Кайма «ностельинка» (простыни), О.-ПетербургсЕойгуб., 

Гдовскаго уѣзда, дер. Дубокъ.' Узоръ', большое дерево о шести 
вѣтвяхъ, украшенныхъ, равно ішкъ и стволъ, большими цвѣтка¬ 
ми. Нижній подзоръ: гирлянда съ цвѣтами. — Шитье: по пе- 

ревити, бѣ.шми нитками. 

ЛИСТЪ ПУП. 

104. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго 
уѣзда, дер. Дубокъ. — Узоръ: дерево о 'іетырехъ вѣткахъ, съ 
цвѣтами, — называется «яблокм». — Шитье: двустор., красной 

бумагой. 
105. Кайма полотенца, Новгородской губ., Демьянскаго уѣз¬ 

да, села Исакова. — Узоръ: рядъ деревецъ, о двухъ вѣткахъ, 

на конусовидныхъ основаніяхъ (сравн. № 89); всѣ части утыка¬ 
ны цвѣточками. ТІиэюшй подзоръ: нияшія части деревецъ и ко¬ 

нусовидныхъ основаній деревецъ. — Шитье: верхошовъ, крас¬ 

ной бумагой. 
106. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Лужскаго уѣз¬ 

да, дер. Новоселья. — Узоръ: деревцо о четырехъ вѣткахъ, съ 
цвѣтами п украшеніями; къ нему обращены, съ^двухъ сторонъ, 

чудовища, въ видѣ птицъ, съ рогожъ па лбу, украшенныя вѣ¬ 
точками и цвѣтами. Нерхчій подзоръ: деревца, украшенныя ор¬ 

наментами; къ нимъ обращены, съ двухъ сторонъ, четвероногія 
чудовища, съ рогомъ па .лбу и птичьимъ хвостомъ; на спинѣ 
у нихъ сидятъ Фигуры, въ родѣ человѣчковъ, но безъ ногъ. 

Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЪ ПУІІ-ЬІ8. 

106-я и Ь. Вышпвіш па финской женской рубашкѣ. Выборгской 
губ., уѣзда Каппали: я—на плечѣ, на груди. — Узоръ: ром¬ 

бы, кресты съ загнутыми концами, шахматъ. — Шитье: разно¬ 

цвѣтными шерстямп. 
106-е и (і. Вышивки на воротѣ и плечѣ муяіекой мордовской 

рубашки, принадлежащей костюмному классу Академіи худо¬ 

жествъ (ср. №,№ 33 и 60).—Узор7,: деревца съ птичками по сто¬ 
ронамъ (воротъ); рядъ деревецъ, соединенныхъ вершинами 
(оплечье). — Шитье: разноцвѣтными шерстями, обводъ чер¬ 

нымъ шелкомъ; края ворота обшиты бусами. 

ЛИСТЪ ПТІ1І. 

107. Кайма полотенца. Олонецкой губ., Ладейиопольскаго 
уѣзда, погоста Имаченцы. — Узорт огромное дерево о двухъ 
главныхъ вѣтвяхъ и нѣсколькихъ вѣточкахъ, все перевязанное 
повязками и украшенное цвѣтами п привѣсками. Подъ его 
вѣтвями стоятъ, обраіцепные къ стволу, птицы, украшенныя 
цвѣточками.—Шитье: двустор. и наборомъ, красной бумагой. 

ЛИСТЪ П1Х. 

108. Кайма проетшш, С.-Петербургской губ., .Іулшкаго уѣз¬ 

да, дер. Новоселье. — Узоръ: дерево о четырехъ вѣткахъ, укра¬ 

шенное звѣздообразными и другими цвѣтами и цвѣточками и 
Фшгуркамп; по сторонамъ его стоятъ женщины, одѣтыя въ ру¬ 
баху п сарафанъ, съ узоромъ въ шашку; поверхъ его, передникъ, 

па головѣ кика пли сорока. Руками онѣ дѣлаютъ жестъ религіоз¬ 

наго обожанія. Подъ вѣтвями дереза стоитъ, съ каждой сто¬ 

роны, по парѣ птпцъ.—Шитье: двустор. и наборомъ, красной 
бумагой. 

ЛИСТЪ ш. 

109. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго 

огиёз ііе йенгз, сіе говасез е1 сі анігез йенгев.—Бгойегіе вапз 
спѵега, ей соіон гоіще. 

ТЕЕПЛіЕПТІ. 

103. Вогсіпге сРип сігар Ле Ш, донѵ. сіе Ві-РёІегзЪопгд, 

сИзІг. сіе Сбой, ѵі11ае-с сіе ВоиЪкі.—ііеззш; агЬге а 8Іх Ъган- 

сііез, огаёез, аіп8і ^ие 1с ігоис, бе дгашіев йенгз. Бстсіе іп(ё- 
гіеиге: §иіг1апс1е сіе йенгв.—НгоЛегіе Ыапейе, а Й1 Іігё. 

ЕЕІІ111Е ПТП. 

104. Вогсінге еРнп сззшс-таіп, §оиѵ. сіе 81.-Рб1ег8Ъоііг§, 

СІІ8ІГ. (1е Ссіой; ѵШаее сіе ПоиЪкі.—./Іеагш; сИі «іаЫокі» (рот- 

шез): агЪгс а ^^т1.ге Ъгапсііев, огпёсз, аіпзі цне 1е Ігопс, йе 
^'гашіез Йеиг8.—Вгогіегіе 8ап8 епѵегз, еп соіон гон^е. 

105. Вогсінге еРнп С88ніе-таіп, цону. сіе Поѵ^югосі, сіізіг. сіе 
Вешіанзк, уШаде сРІззакой. —/Ітш: гандёе й’агЬгіззсанх, а 
сіенх Ьгансііез, внг сіез Ьазез соні^ие8 (сотр. ІеК» 89), 1е Іоні 
дагні сіе йенгз. Вапсіе іп/ёпеиге: ехігёшііё.ч інТёгіенгез сРаг- 

1)гі88еанхе1 сіе Ъазез сошсінез, сіеѵапі зегѵіг сіе .чиррогіз а сіез 
агЬгез.—Вгосіегіе а роіпі сгоізё, сп соіон гоните. 

106. Вогсінге (Рнн еззніе-таіи, дону, сіе ЗІ.-РёІегзЪонгд, 

СІІ8ІГ. сіе Вопда, уіііаде сіе Поуоззёііё.—Везвіп: агЬгіззсан а 
^на1^о Ьгаисііез, сііагдёсз, аіп8І дне 1е Ігопс, сіе йенгз е1 сРог- 
нетеніз; сіез сіенх сбіёз зе Іонгнені уег.з РагЪге сіез іпопзігсз 
зетЪІаЫез а сіез оізсанх, ауес шіе сото знг 1е Тгоні, опіёз сіе 
гатеанх е1 (1с йенгз. Вапсіе вирёгіеиге: агЪгіззеанх сііагдёз 
(Рогнетспіз, уегз іезднеіз зоні Іонгнёз сіез сіенх сбіёз, без 
тонзіс'оз цнасігнрёбез, ауес нне согне знг Іѳ Тгоні е1 шю днене 
сРоізеап; ііз рогіоні знг 1е боз сіез йднгез с][иі зетЫеиІ еіте сіез 
Іюттез, шаіз занз.іатЪез.—занз епѵегз, сп соіоп гонде. 

ЕЕЕІЕЕЕ ХИ1І-Ы8. 

106-е е1 Ь. Огпешепіз |сРнпе сііетізе сіе Теште йпоізе, 

донѵ. сіе 'ѴѴуЬогд, сіізіг. сіе Карраіі: а—знг Рёраніе, знг 1е 
сіѳѵап!..—Веззт: Іозапдез, сгоіх а Ъогіз гссонгЪёз, ссііісініег.— 

ВгойеНе еп Іаіпез сіе біѵегзез сопіенгз. 
106-е еі с1. Огпеіпепіз знг 1е сіеѵапі е1 Рёраніе сі’сіпѳ ейе- 

тізо (Ріюттпе шогііѵіпе, аррагі. а Іа сіаззе боз созішпез сіе 
РАсасІётіе сіез Ьеан.х-агіз (сотр. 1е8№Л1 33 е1 60). Оеззш: аг¬ 
Ъгіззеанх йапцпёз сіе реіііз оізеанх (сіеѵапі сіе Ы екетізе); ган- 

дёе б’агЪгіззеанх гёнпіз рас іенгз сітез (РёранИёге).— 

еп Іаіпез сіе біѵегзез соніенгз, аѵес ст сопіонг еп зоіе поіге; 

Ронуегінге сін сіеѵапі езі Ъогсіёе сіе Танвзез регіез. 

РЕИІІІЕ ХХТПІ. 

107. Вогсінге еРнп еззніе-таіп, донѵ. сРОІопеІг, сіізіг. бе Ва- 
беіпо-РоІё, уіПаде сРІшаІзІіспгі.—Оеззіп: агЪгс сріоззаі, а сіенх 
Ъгапсііез рипсіусаіез еі рінзіенгз анігез бе реіііе сіішепзіоп, 

10 І0НІ сЪагдё бе Ъашіеіеііез еі огпё бе йенгз еі б’аррепбісез. 
Зонз Іез Ъгапсііез зе Ііеппепі, Іонгпбз уег.з 1е Ігопс, без оі- 

зеанх, огпёз бе реііісз йенгз.—Вгосіегіе запз епѵегз еі а роіпі 
(Ісзѵапі, еп соіоп гонде. 

ЕЕЕПЛіЕ XXIX. 

108. Вогсінге еРнп бгар бе 1і1, донѵ. бе 81.-Рё1егзЪонгд, 
СІІЗІГ. бе Вонда, ѵШадс бе Моѵоззёііё.—/Іезт.' агЪге а ^на1^е 
Ъгапсііез, огпё бе йенгз еп Тогте сРёІоіІез, аіпзі рне б’анігез 
йенгз еі йднгез; бе сЪаднс сбіё зе Ііепі нпе Тетте, Ъа- 

Ъіііёс еРнне сііетізе еі еРнп вяга/йга ^нроп запз согзаде аѵес 
Ъгеіеііез), огпё еРнп беззіп еп ёсЫсініег, еі раг беззнз—іш 1а- 
Ъііег; еііо а .знг 1а 161е нпе зогока он Іака. Венгз гааіпз зоні 
бапз Раіііішіе бе Рабогаііоп геіідіензе; зонз Іез Ъгапсііез бе 
РагЪге, нпе сонріе сРоізеанх бе сЪадне ссПё.—Вгосіегіе запз 
епѵегз еі а роіпі сіеѵапі, еп соіоп гонде. 

ЕЕЕ1ЕІЕ XXX. 

109. Вогсінге еРнп еззніе-таіп, донѵ. бе 81.-Рё1егзЪоигд, 
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уѣзда, дер. Еис.іиной.—Узоі??,: большая гирлянда изъ крупныхъ 
цвѣтовъ двухъ сортовъ. Верхній подзоръ-, деревца съ привѣ¬ 

сками внизу; ниоюній: рядъ цвѣточныхъ розетокъ. — Шитье-. 
двустор., красной бумагой. 

Л И С Т ѣ ХПІ. 

110. Кайма по.іотенца, Московской губ.—Узоръ-, вѣтка съ цвѣ¬ 
тами.—іЯшиье: въ тамбуръ, красной бумагой. 

111. Канма полотенца, С.-1Іетербурі'ской губ., Гдовскаго уѣз¬ 

да, дер. Лугъ. — Узоръ,-, дерево о четырехъ вѣткахъ, съ звѣздо- 

образнымн цвѣтами, .шстьямп п восьми-угольпы-ми украгае- 

иіми, стоят,ее на монументальномъ осноііапіп, въ видѣ ку- 
ігола. Нижній подзоръ: рядъ пяти-уголыгыхъ Фигуръ изъ вѣ¬ 

точекъ, украшенныхъ цвѣточками.—Шитье: узоръ наборомъ, 

подзоръ верхошовъ и двустороппое, красной бумагой. 

ЛИСТЪ .И.ХП. 

112. Кайма полотенца. Тульской губ,—Узоръ: два бо,іьшпхъ 
дерева съ мпояіествомъ вѣтвей, полныхъ листьевъ и круглыхъ 
плодовъ; вверху, меяі,]ііу ними, птица па вТіткѢ.—Шитье: въ 
тамбуръ. 

ЛИСТЪ ,Ш11-1)І8. 

112-і/з. Кусокъ круяіева, прнвшвасмаго къ простынѣ или 
скатерти. Орловской губ., Мцепскаго уѣзда. 

ЛИСТЪ Х.ХХІІ1. 

113. Гисунокті части набойчатой ризы, XVI вѣка, изъ нов¬ 

городскаго земскаго музея.'—Узоръ: дерево, на конусообразномъ 
основаніи, съ листьями, цвѣтами и плодами; по сторонамъ по¬ 

добныя асе маленькія деревца. 
114. Кайма тголотенца, О.-ГІетербургской губ., Гдовскаго 

уѣзда, дер. .Лугъ.— Узоръ: стволъ дерева, съ обоихъ концовъ 
кончающійся вѣтками; на вѣткѣ сидятъ птицы, па право и 
налѣво, вверху и шіщ.—Шитье: двустор. и наборомъ, красной 
бумагой. (Узоръ называется «Самерка», отъ озера Самра). 

ЛИСТЪ ПХІУ. 

115. Кайма полотенца, Орловской губ.—Узоръ;, часть вѣткп 
съ листьями и цвѣтами; по сторонамъ, два круглообразпыя укра¬ 

шенія, паполпеппыя зигзагами, а па верху и внизу—большіе 
орнаменты, въ видѣ спиралей.—Шитье: наборомъ и двустор., 

красной бумагой, синими нитками, желтой и зеленой шерстью. 

116. Кайма полотенца, Псковской губ., Порховскаго уѣзда, 

села Жирно.—У зоі9й: дерево, котораго стволъ украшенъ бо.лыпи- 
ми звѣздообразными цвѣтами, привѣсками и завитками, въ видѣ 
іоипчсской волюты. У его подножія стоитъ, съ каждой стороны, 

по маленькой человѣческой ФИгуркѣ, съ воздѣтыми, для обо¬ 

жанія, руками; далѣе стоятъ двѣ птицы громадной величины, 
съ поднятыми крыльями и согнутой шеей, справа и слѣва об¬ 

ращенныя къ дереву.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЪ Ш. 

117. Кайма полотенца, Новгородской губ.,' Валдайскаго 
уѣзда, дер. Бѣленецъ.-—рядъ птпцъ съ поднятыми крыль¬ 

ями и вѣточками па хвостѣ; опѣ обращены влѣво, и одна отъ 
другой отдѣлены деревцами, которыя стоятъ па конусообразныхъ 
основаніяхъ, куда воткнуты вѣточкп, и украшены придѣлан¬ 
ными къ срединѣ ствола орнаментами, такліе съ вѣточками. 

—Шитье: двустор., красной бумагой. 
118. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., .Лужскаго уѣзда, 

дер. ІОгоецн.—Узрргя деревца, на конусообразномъ основаніи, 

украшенпніг придѣлапнымп къ серединѣ ствола орнаментами, 
съ четырьмя закругленными вѣтками, также орнаментными. По 
обѣимъ сторонамъ каждаго деревца стоитъ по стволу дерева, 

СІІ8ІГ. сіо (ІсіоІГ, ѵіПаце гіе Кіззііна.—Веввіп: цгапйе цнігіагніе, 
Іопнёе сіе Йенгя сіе сіенх езрёсез (ІіПёгеніез. ВапЛе вирёгіеиге: 

аг1)гІ88еаих аѵес аррешіісев ан (іеззоив; ЬипЛе іпіЫеите: ганцёе 
сіе гозеПев он реіііез Йеиг8.—Вгосіегіе вапз епѵег8,еп соіон і'онде. 

ПЛИССЕ XXXI. 

110. Вогсінге сГнн еззніе-інаіп, цонѵ. йе Мозсон.— Веавіп: 
Ъгансііе аѵес Йешъ.--Б’гоаіегѵ'е ан ІатЬоиг, ен соіон гонце. 

111. Вогсіні'е іі’нп еззше-таіп, цонѵ. сіе Зі.-РёІегзЬонгц, 

(1І8ІГ. (1е Оііой', ѵШаце сіе Гонца.—Ѵеввіп: агЪге а сціаігс Ьган- 

сЬез, аѵес йенгз ен Іогше сГёіоіІез ІёиШея еі. арренсИсез 
осіоцонез ен ёсійеріег, розаій знг пне 1)азе шопнтсніаіе,' ен 
Гоппе сіе сонроіе. Витіе м/'сіг'/емге.'гаицёе сіе реніацонез, Гопнёз 
сіе гашеан.х огпёз сіе реіііез Йенгз.—ВгоЛегіе: 1е сіеззіп—а роіпГ 

. (іеѵані,еііаЬанйе—ароінГ сгоізё е1 заиз енѵегз, еп соіон гонце. 

ЕЕС1ССЕ XXXII. 

112. Вогсінге сГнн еззніе-шаіп, цонѵ. сіе Тоніа.^—/Ітш.'сіенх 
цгансіз агЬге.з аѵес Ьеансонр сіе ЬгамсЬез, сііагцоез сіе ІеніПез 
еІ сіе Ггнііз гонсіз; ей ііаііі, енПс Іез сіенх агЬгез, нн оізеаи рег- 
сііё знг нпе Ъгансііе.—Вгосіегіе ан ІатЬоиг, ен соіон гонце. 

ЕЕ11ІССЕ ХХХІІ-СІ8. 

112-і'н’а’. Веніеііе, Ьогсіані ші сігар сіе ИІ он' пне нарре, цонѵ. 
(і’ОгеІ, (1І8ІГ. (1е Мгепзк. 

ЕЕ111ССЕ XXXIII. 

113. Веззін сГнн тогссан сГёІойе ауапі зегѵі ронг пне гіга 
(сІіазнЫе) ішргішёе, сІнХГІзіёсІе, сін тнзёе сіе Іа соштине сіе 
Хоѵцогосі.—Неввіп: агЬге знг Ьазе сонідне, сііагцё сіе ІеііШез, 

сіе йенгз еІ (1е Ггнііз; анх сіенх сс)Іе,з, сі’анігез реіііз агЬгез. 

114. Вогсінге сГмн еззиіе-таін, цонѵ. сіе йІ.-РсІегзЬонгц, сіізіг. 
сіе СсІоК, ѵіПаце сІе Гонца.— Ііеввіп: Ігонс сРагЪге, Іспнінё йез 
сіенх соіёз раг йез йенгз; а сігоііе еІ а цансЬе, сіез оізеаііх 
зон! регсітё.з знг Іез Ьгансііез.—Игогіег/е запз енѵегз сі іі роіні 
сіеѵапі, ен соіпп гонце (Сё сіеззіп езі поште «Ватегка», сін Іас 
Уаінга). 

ЕЕЕІЕЕЕ ХХХ1У. 

115. Вогсіиге сі’ші еззиіе-таін, цонѵ. сРОгеІ.—/іезяш: рагііе 
еРшіе ЬгансЬе, сітагцёе сіе ГеніІІез еі йе Йенгз, еІ огнёе сіе сіенх 
арренсИсез гонсіз сонѵеі'Із сіе шц/ацз; ан сіеззііз сІ ан сіеззонз, 
сіез оі'нетеніз он зрігаіо.—Вгосіегіе а роіні сіеѵані еІ занз ен- 

ѵегз, ен СОІОН гонце, ен Гіі Ыен, сІ ен іаіне іанне еі ѵегіе. 
116. Вогсінге сРип еззніе-шаіп, цонѵ. сіе Рзкой', сИзІг. сіоРог- 

к1іой‘,ѵі11ацс сІеЛгно.—Вевніп-.іѵЬха сіоні 1е Ігонс озі огнё сіецгап- 
(Іез йенгз ен Гоппе сГёІоіІез, сРаррешІісез еІ сіе ѵоініез, сіапз Іо 
ценге іопіен. Лнріесі зо Ііені, сіо сііацне сбіё нпе реіііе Гіцнге Іні- 
таіне, Іез Ьгаз Іеѵез сіапз нпе аіііішіе сРасІогаІіон геііціесізе; сіег- 
гіёге еііез, (1е сЬасріе сбіё сіе ГагЪго, сііонпіёз ѵегз Іні, сіенх оі- 

зеанх сіе цгансіеиг соіоззаіе, ауані Іез аііез Іеѵёез еІ 1е сон ге- 
сонгЪё.—Вгоіегіе занз енѵегз, ен соіон гонце. 

ЕЕЕІЕЕЕ ХХХУ. 

117. Рогсіиге сРин еззиіе-таін, цонѵ. сіе Хоѵцогосі, сіізіг. 

сіе ХѴаІсІаі, ѵіПаце сіе Вёіёнеіг.—Оеввт: ганцёе сРоізеанх, ауані 
ІСЗ аііез Іеѵёез сі сіез гатеанх знг Іа цііене; ііз зоні Іонгпёз а 
цансііе, еІ зёрагёз Рин сіе Раніге раг сіез агЪгіззеанх знг Ьазе 
соищне, ой ЗОНІ Пхёз сіе реІіІз гатеанх; Іез агЬгез зонІ сііаг- 

цёз сіе ріацнез огнетеніёез, аІІасЬёсз ан Ігонс, ёцаіетені сіёсо- 
гё’ (1с реіііз гатеанх. — Вгоіегіе зааз енѵегз, ен соіон гонце. 

118. Вогсінге сГнн еззніе-інаіп, цонѵ. сіе ВІ.-РёІсгзЬонгц, сіізіг. 
(іе Бойца, ѵіИаце сіе Тонцозгу.—Оеввѵп: агЬгіззеаих знг Ьазез 
соніцнез, сііагцёз сіе ріасріез опіетеніёез йхёез ан Ігонс, аѵес 
днаіге ИгапсЬез гесоигЬёе-з ёцаіенкті огнеюеніёез. Вез сіенх 
сбіёз сіе сііацне агЪгіззеаи—нн Ігонс сРагЬге, аѵес ріасінез ог- 
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съ орпаменталыгыми пластинкам, но безъ вѣтвей. Верхній 
подзоръ-, маленькія низенькія деревца, съ прпвѣсками, въ видѣ 
завитковъ внизу; по обѣимъ сторонамъ стоитъ по птицѣ съ 
распущеннымъ хвостомъ; всѣ онѣ обращены влѣво.—Шитье-. 
двустор., красной бумагой. 

119. Кайма полотенца,, Ярославской губ. и уѣзда..—Узоръ: 
деревья съ множествомъ небольптпхъ вѣточекъ, загибающих¬ 

ся по концамъ, равно какъ и вершина ствола, въ видѣ іони¬ 

ческой . волюты; внизу къ стволу іфивѣіиены ленты. Между 
каждыми двумя деревьями поставлено, на подпоркахъ, по Фи¬ 

гурѣ двуіыіавой птицы съ длинной загнутой шеей; головы 
украшены вѣточками; изъ средины спипы поднимается прямая 
вѣточка съ украшеніями. Нижныі подзеръ: вѣточки крестомъ. 

—Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТ!. ІПѴІ. 

120. Кайма полотенца. Тверской губ., города Красный 
Холмъ.—Узо|)тл рядъ птицъ, стоящихъ па подпоркахъ, и обра¬ 

щенныхъ влѣво. Изъ средины тѣ.ла выходитъ другая птичья го¬ 
лова, на короткой шеѣ, обращенная вправо и имѣющая навер¬ 

ху, вмѣсто гребня, маленькую птичку, утыканную цвѣточками. 
'Гѣло птицы, шея ея и голова наполнены горизонтальными 
полосами, хвостъ составленъ изъ длинныхъ перьевъ. Па землѣ 
стоятъ маленькія птицы, упрашепігня вѣточками. Нижній под¬ 
зоръ: рядъ діагональныхъ крестиковъ. — Шитье: двустор. и 
наборомъ, красной бумагой. 

121. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., .іуліекаго уѣ.з- 
да, дер. Удрайка. — Узоръ: рядъ Фигуръ, съ птичьимъ тѣломъ 
и хвостами П8ъ длинныхъ перьевъ, но на подпоркахъ, вмѣсто 
ногъ, п съ цвѣткомъ, воткнутымъ въ шею, вмѣсто головы; дру¬ 

гой такой же цвѣтокъ воткнутъ въ спину. Нижній подзоръ: 

гирлянда пзъ вѣточекъ съ цвѣтами (другой подзоръ, отдѣлен¬ 
ный отъ этого полосой кумача, изображенъ подъ № 92).— 
Шитье: двустор., красной бумагой. 

122. Ка,йма полотенца, Тверской губ., Вышпево.іоцкаго уѣз¬ 

да, дер. Слппкова. — Узоръ: рядъ Фпгуръ, па подобіе грубо изо- 

браліенітыхъ жетгщинъ, од'ѣтых'ь въ сараФаии, съ узоромъ въ 
шашііу; у пнхъ подняты руки, дерліпщііі вѣточки, и, вмѣ¬ 

сто головы, ненравпльпая Фигура, увѣіічапігая также вѣ¬ 
точкой.— Шитье: верхошовъ, красной бумагой. 

123. Кайма полотеігца. Пензенской губ., Чембарскаго уѣзда. 
— Узоръ: дерево на конусовидномъ оспованіи, украніеппое ор¬ 
наментами и съ птицей наверху; съ двухъ сторонъ обращены 
къ нему двѣ птицы, съ нодггя'гымп крьыьямп, раснущенпымъ 
хвостомъ п очень высокпмъ гребнемъ. — Шитье: верхоіііовъ, 
красной бумагой. 

.111 Г/ГЪ ИП1-ЬІ8. 

123-І/.5. Рисунокъ куска зеленой ат.іасиой матеріи, вышитой 
шелками и золотомъ, и служившей д,/гя ризы; ХѴІ-го столѣтія, 
изъ г. Пскова.—Узоръ/, дереплетаіощіяся цвѣточиыя гир.іяпды. 

ЛИГТ'Ь ХХИІІ. 

124. Кайма простыни, Новгородской губ., изъ Старой Русы.— 

Узоръ: дерево о четырехъ вѣткахъ, украшенное наверху цвѣтами 
и завитками, въ видѣ іоническихъ волютъ; справа и слѣва къ 
нему обращено по льву, съ нодиятою лѣвою переднею лапою и 
загнутымъ на спину хвостомъ. Тѣло покрыто узоромъ въ шах¬ 

матъ. Верхній подзоръ: деревца о четырехъ вѣткахъ, съ ром¬ 

боидальнымъ украшеніемъ па стволу, въ перемежку съ птица¬ 

ми, обращеннымп вправо; ниоюній подзоръ: гирлянда изъ цвѣ¬ 

товъ, а внутри украшенныя деревца. Внизу круліево, прошитое 

петепібез, запз Ъгапсііез. Вапйе зирспеиге: реШз агЪгівзеанх, 

аѵес арренсіісез еп Іогте Те ѵоініев еп Ъав, Те.ч сіеих сбіе-^ ші 
оізеап, Іош'пб а цансііе, Іа циене еіаібе.—Вгосіеъіе заі:і ен- 
ѵег8, ев соіоп гон§е. 

119. Боічіиге (Тип ез.зніе-шаіп, §оиѵ. е1, Тізіг. Те Уаі'озІаК.— 

Іквеіп: агЬгез а рін.чіенгз ЬгапсКез, Тон! сКаспие езі Іегюінёе, 

аіпзі цие Гехігёпіііб знрёгіеыге Тн ігонс, [іаі-тше І'іциге гесонг- 
Ьёе еп і'огте Те ѵоіиіе іоніеппе; аи Ьаз Тн Ігонс, Тез ѢанТе- 

ІеПез. ЕШге сііацие сопріе (Тагѣгез, пне і’іцнге Т’оізеан а Тенх 
Іеіез еі а Іон^ сон гесонгЬё, йхёе знг Тез зирроіЧз; Іез Іёіез 
30ПІ огнёез Те гашеанх, (Іи тіііеи Тн Тоз з еЛёѵе іш гатеан 
ТсоіЬ аѵес оі'нететз. Вашіе ■Щкіет-е: гашеанх еп сгоіх._ 
Вгоіегіе занз снѵегз, сіі соіоп гоіще. 

КЕІПЫЕ ХПП. 

120. ВогТнге ТЧт еззшс-ніаіп, ооиу. сіе Ттег, ѵіПе Те Кгазз- 
поі-К1іо1т.—Пезвіп: ган§ёе сіе йцигез сГоізеаох, розапі зиг знр- 

роіТз е1 Іонгпёз а о-аис1іе. ПииііІіенТіі согрз зогі пае аніге Іеіе 
Т’оізеаіі, тоніёе знг на реііі сон, Іоигпёо а Тгоііе, е1 рог- 

Іані, аіі Иен Тсі сгёіе, гГанІсез реііік оізеаих огпёз сіе йеигз. 

Тоиі 1е согрз Те Гоізеаи езі гетрИ Те ЬанТез Іюгіхоніаіез, Іа 
сінеііе езі і'огтёе Те Іопо-иез рішпез; знг 1е зоі, сіе рсіііз оі¬ 
зеаих, огпёз сіе гашеанх. ВапЛе гп/егіеиге: гапдёе Те реіііз ог- 

нетепіз ей X. — Вгосіегіе .занз еиѵегз еі а, роіпі с1еѵа,пі, еп 
СОІОН гонде. 

121. ВогТнге сГнн еззніе-таін, донѵ. Те ВІ.-РёІегзЬонг^-, Тізіг. 
Те Вон^а, уШаце Т’ОпТгаіка.—Йезйт; ганцёе Тс йцшгс'з а согрз 
сГоізеан е1 а сінено і'огтёе Те іонцнез рішнез, е1 йхёез знг Тез 
знррогіз ан Иен Те раііез; нне йепг, ріапіёе ап тіИен Тн сон, 

гетріасе Іа 161с; нне аніге Йепг зетЫаЫе езі йхёе Тапз 1е 
Тоз. Ветке ■/п^'етіеиге: ^пігІапТс Те гашеанх ауес йенгз (пне' 

зесопТо ИапТе, зёрагёс Те 1а ргёсёТенІе раг пне ріёсе Те кои- 
таЫі, езі гергоТпіІе ан Х: Щ. —Вшіегіе занз еиѵегз, еп со¬ 
іоп гонце. 

122. ВогТнге сГнп с^зніе-таіп, цону. (Іс Т\ѵог, сіізіг. Те 
■ѴѴузІті-ѴоІоИізоІс, ѵіИаце Те Бііпкоѵа.—Нензіи: гаііцёс Те й- 

цнгез ц'гоззіёгетені ехёсніёез, ауапі Гаррагепсе Те ІѴтгаез, 
ѵёінез Те зпга/апз а Теззіп с]паТгі1Іё, е1 Іенані сК.ч Тенх шаінз 
ёіеѵёез сіе реіііз гашеанх; ан Иен Те Іёіе, 1е согрз езі знг- 
топіё сГнне йцнге іггёцпИёге, огнёе сГнн гашеап.—Вгоеіеъ-іе 
а роіпі сгоПсі, СП соіоп гонце. 

123. ВогТнге сГнн еззніе-таін, цопѵ. Те Ренха, Тізіг. Те 
ТзІіеінЬаг.—/іевзіп: аг1)го знг Иазс соніцно, сЬагцё сі’огпешеніз 
е1 роііапі ни оізеан а зон ехігёшііё знрегіенге; сіе с1іас|не 
сбіё Тенх оізсанх, Іонгпёз уегз Іні, Іез яііез Іеѵёез е1 Іа еріене 
ёіаіёе, нпе сгёіе Іогі Ісаніе знг Іа Іёіе.—Вгосіегіе. а роіпі сгоізё, 
еп СОІОП гонце. 

ЕЕЕ1ЕЕЕ ПИІ-ЬП 

123"(ч5. Пеззін Т’ші шогсеан Т'ёіойё, ауапі зегѵі росіг пае 
пги (сИазнЪІе) ен заіін уегі, Игосіё ен зоіез сіе сИуегзез сон- 
Іенгз е1 ен ог, ргоуенані Те Рзкой. — І)еззіп: цнііТанТез еніее- 
Іасёез Те йенгз (XVI зіёсЛе). 

ЕЕІІІІДЕ ШУИ. 

124. ВогсИіге ТЧш еззніе-таін, цону. Те НоѵцогоТ, Те Іа уіИе 
сіе Віагаіа-Поизза. Оезнт-. агЬгс а (^наіге Ьгапсііез, огне а зон 
ехігетііё знрёгіенге Те йенгз е1 Те ѵоініез цепге іоніен; і1 езІ 
йапднё Те Тенх Иопз Іонгнё.з уегз Іні, Іа ряПе цанс^ііе Те сИіѵанІ 
Іеѵёе е1 Іа днено геіонгнёе знг 1е (Іоз. Ие согрз е.зі сонѵегі ТЧш 
Теззіп цнаТгіИё. Віешіе нирегіеиге: агЬгіззеанх а еріаПе Игансііез 
е1 НН Іозапце йхё знг 1е Ігонс, е1 аііепнті аусс Тез оізеанх Іонг¬ 

пёз а сігоііе; Ьашіе тртеиге: цнігІапТе Те йенгз, е1 сіапз Іез 
ѵіТез, Тез агЬгіззеанх огиешепіёз, Іёіе Ьёсііе. Ан Теззон.з, Теп- 



іфасной бумагой. — Шитье: наборомъ и верхошовъ, БраспоГі 
бумагой и синими нитками. 

ЛИСТ]. ШУІ1І. 

125. Кайма полотенца, Новгородской губ., изъ Старой Русы. 

—' Узоръ: дерево о четырехъ вѣткахъ, съ цвѣтами на ихъ кон¬ 

цахъ и наверху ствола, и съ орпамептальной пластинкой, 

нрпкрѣпдепиой къ стволу, посрединѣ; по сторонамъ двѣ обра¬ 

щенныя къ нему птицы, съ поднятыми крыльями и распущен¬ 

нымъ хвостомъ, голова н крылья покрыты горизонтальными поло¬ 
сами, а тѣло на подпоркахъ—вертикальными.—Шитье: частью 
наборомъ, частью двустор., красной бумагой. 

126. Кайма полотенца Владимірской губ., изъ Рыбинска.— 
Узоръ: дерево о четырехъ вѣтвяхъ, • украшенное придѣланными 
посрединѣ ствола 8-угольпыип орнаментальными пластинками; 

съ двухъ ■ сторонъ къ нему обращено но птицѣ съ распущен¬ 

нымъ хвостомъ и высокимъ гребнемъ, украшеннымъ цвѣточка¬ 

ми; грудь п голова утыканы вѣточками, тѣло стоитъ на трехъ 
ногахъ или подпоркахъ.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

127. Кайма полотенца. Тверской губ., Вышневолоцкаго уѣз¬ 

да, дер. С,жжатш.—Узоръ: зданіе, въ родѣ буддійскаго храма, 

съ широкимъ куполомъ и главкой; по краямъ кровли, покры- 

ваіоіцей все зданіе, двѣ огромныхъ придѣлки, въ видѣ Фонарей; 

па верху ихъ, а также и па верху средней главки, находятся 
орпаменты въ родѣ перьевъ. На ширинѣ храма помѣщается 
четыре окна съ рѣшетками; надъ ними и подъ ними, а также 
и въ главкѣ, другія крестообразныя окна. По сторонамъ храма 
стоитъ по женской Фигурѣ, обращенпой къ нему; поднятыя 
руки ихъ держатъ пеоиредѣлепиый нрододговатын предметъ; 
на головѣ у ппхъ шапки или короны; сараФаны покрыты узо¬ 

ромъ въ видѣ шашекъ. Нижній подзоръ: ромбы съ крестиками 
внутри.—Шитье: верхошовъ, красной бумагой. 

ЛИСТЪ пш. 
128. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго 

уѣзда, дер. Завражье.—Узо/л: зданіе въ родѣ буддійскаго хра¬ 

ма, въ три этажа и па высокомъ основаніи. Въ двухъ верх¬ 

нихъ этажахъ по 5 окопъ, въ нижнемъ—7, и изъ краевъ этого 
этажа выходятъ двѣ большія, пригнутыя внизъ, вѣтви, съ цвѣ¬ 

тами и плодами. Изъ средины кровли поднимается дерево о нѣ¬ 

сколькихъ вѣтвяхъ, съ цвѣтами, нлодами и орнаментами. По 
сторонамъ зданія стоптт, по маленькому деревцу, надъ ними 
по огромному звѣздообразному цвѣтку. Ни.жній подзоръ: рядъ 
ромбовъ, внутри каждаго заключается по крестовидному цвѣт¬ 

ку.—Жі/шье: двустор. п наборомъ, красной бумагой. 

ЛИСТЪ II 

129. Кайма полотенца, Віаднмірекой губ.—Зданіе въ видѣ 
храма съ тремя куполами, разной величины и Формы, при чемъ 
очень вѣроятно, что на иервонача.іьпомъ рисункѣ куполовъ 
было всего — 5. Изъ нихъ главки трехъ были увѣнчаны 
крестами, а остальныя двѣ~ориамеитомт., подобнымъ такому 
же въ Л" 127. Зданіе стоитъ на высокомъ основаніи; въ средней 
его части—б окопъ, въ боковыхъ—по 4; выше есть также окна 
и орнаменты. Но сторонамъ храма помѣщено по дереву, стволъ 
котораго обігесенъ чѣмъ-то въ родѣ башенки, покрытой укра¬ 
шеніями въ пѣсЕОлько рядовъ; вѣтви дерева украшены цвѣ¬ 

точками (пижніи подзоръ представ.іспъ подъ Л'- 96).—Шитье: 

верхошовъ, красной бумагой. 
130. Кайма свадебной простыни па телѣгу, Псковской губ., 

Порховскаго уѣзда, села Жирно.—дерево на коиусо- 

видиомъ основапін, украшенное орпамептами въ видѣ огром¬ 

ныхъ роговъ, загнутыхъ вверхъ и внизъ; посрединѣ ствола па- 
лоліепъ орпамептъ, ввидѣ 4-хъ-угольпой досчечки, покрытой 

Іеііе епІгсШбе сіе соіоп хоіща.—НпНегіе а роіпі сіеѵапі; е1 а 
роіиі сгоійё, еп соіоіі гогще е1 ей Ш Ыен. 

РЕПІСЬЕ ШУІІІ. 

125. Богсіиге (Гші езвніо-таш, цонѵ. сіе Иоѵц’огосі, сІсІаѵіИе 
сіе бІагаіа-Еонзза.—агЬге а щіаП-е Ъгапсііез, іегшіпбез, 

аіпзі цне 1е Ііаііі сіи Угоне, раг Лез Пенгз, еУ іше ріацііе огпе- 

шенУбе йхёе ан сенУге сіи Угоне. Ь’агіне езУ йаиднё сіе сіенх 
оізсанх Уонгпёз ѵегз Іиі, ауанУ Іез аііез Іеѵёез еУ Іа цнене ёУа- 

Іёе; Іа УёУе еУ Іез аііез зопі сонѵегУез (1е Ъаисіез йогігопУаІез; 1е 
согрз, герозапУ знг сіез зиррогіз, езУ гегаріі сіе Ьаікіез ѵегУіса- 
\%^.—ВгоЛегіе а роіпУ сіеуаііУ еУ запз епѵегз, он соУоп гонце. 

126. Вогсінге сі’ші еззиіе-таіп, цонѵ. сіе ІѴІасІітіг, ѵШе сіе 
ПуЪіпзк.—Пезвіп: агЬге а цнаУго Ьгапсііез, аѵес сіенх огне- 

шенУз осіоцоиез ііхёз ан шШен сіи Угоис; Паіщнё, сіез сіенх 
сбУёз, раг (іез оізеанх Уонгцёз ѵегз іні, а сщене ёУаІёе еУ а сгёУе 
іогі ІіанУе, огнёе сіе реУіУез Пенгз; а Іа роіУгіпе еУ знг Іа ІёУе 
зопУ ііхёз сіез гашеанх, 1е согрз герозе знг Угоіз знррогУз, ан' 

Иен сіе раУУез.—Вгосіегге запз епѵегз, еп соУоп гонце. 

127. Вогсінге сГнн еззніе-шаін, цонѵ. сіе Т\\шг, сіізУг. сіе 
ІѴузІші-ѴоІоУзІіок, ѵіПаце сіе ЗИпкосѵа.—Веввіп: ёсИІісс епі'огте 
сіе Уетріе Ьнсісіііісіие, аѵес нпе Іагце соироіе знгтонУёе сІЧше 
іапУегне; анх сіенх ехУгёшіУёз сіи УоіУ, гесонѵгапУ ГесИйсе, сіенх 
ёногтез аннехез зетЪІаЫоз а сіез ІапУепіез; сез сіегпіёгез, 

аіпзі еще сеііе сіи тіііеи, зонУ Уегшінёе раг нн огнешенУ зеш- 
ЫаЫе г'і сіез рінтез. Ьа Іагценг йе Гёсіійсе езУ гсшрИе раг 
цнаУге іенёігез цгШёез; ан сіеззнз сі ан сіеззонз сіе сез сіегпіё¬ 

гез, аіпзі цне знг Іа ІапУегне, опУ арегроіУ сГанУгез іепёУгез еп 
іогте сіе сгоіх. Бе сііацне сбУё сіе ГёЛШее аррагаіУ шіе іешпіе 
Уонгнёе ѵегз Іні, УенапУ сіе сііасшіе сіе зез сіенх таінз ёіеѵёез 
НН оЬ]еУ іпсІёУегтінё оЪІопц; Іа Уёіс рогУе сто соій'нге он нпе 
сонгоіте, 1е 8ага[ап езУ сонѵегУ еВнн сіеззін ^иас1гі11ё. ВапЛе 
іпіегіеиге: реУіУез сгоіх сіапз сіез Іозанцез.—Вгос?е?'/е а роіпУ 
сгоізё, еп соУон гонце. 

ЕЕІІІІЬЕ ПШ. 

128. Вогсінге сГнп еззніо-таін, цонѵ. сіе ВУ.-РёУегзЪонгц, 

сІізУг. (1е (ЗсІоЯ, ѵіИаце сіе 2а\уга]1ё. —Оеезіп: ёсИйсе еп іогте 
сіе іетріе ЬисШіі^ие, а Угоіз ёУацез, знг нн зонЪаззетепУ ёіеѵё. 

Без сіенх ёУацез знрёгіеигз рогУспУ 5 іеііёігез, еУ Гініёгіенг—7; 
сіез апціез сіе се сіегніег геззогУенУ сІенх Ъгапсііез гссоигЪёез, 

сЬагцёез сіе йенгз еУ сіе і'пііУз. Бн тіііеи сін УоіУ топУе ші 
агЪге а рінзіеигз Ъгапсііез, сЪагцёез сіе йенгз, сіе- і'гніУз еУ 
сГогпетенУз. Б’ёсИйсс езЬ епУоыгё сГагЪгіззеанх еУ сіе йенгз еп 
і'огте (Гёіоііез. ВапЛе іп{егіеаге: реУіУез сгоіх он йенгз сіапз 
нпе ганцёе сіе Іозанцез. — і?гос?ег/е занз епѵегз еУ а роіпУ сіе- 
ѵанУ, еп соУон гонце. 

ЕЕ1ІІЕЕЕ XI. 

129. Вогсінге сГнп еззиіе-шаіп, цонѵ. сіе ХѴІасІітіг.—Веззгп: 

ссіійсе еп і'огшѳ сіе Уетріе, аѵес Угоіз соііроіез, сіе ЬаиУеиг еУ 
сіе іогше сІШёгепУѳ; І1 рагаіУ ёѵійепУ, еще .сіапз Гогіціпе, Іссіез- 
зіп а йй сопУепіг 5 сонроіез, сІопУ 3 знпнопіёез (і’ііпе сгоіх, 

еУІез 2 анУгез—сі’ші огнешенУ (сотр. ІеЛІ 127). Б’ёсіійсе розе 
знг нн зопЪаззетенУ ёіеѵё; Іа рагУіе тоуеппе сопУіепУ 5 іе- 
пёігез, еУ Іез ІаУёгаІез — сііасшіе 4; 1е ЪанУ ойге сГанУгез іе- 
пёУгез, еУ сіез огпетепУз. Б’ёсіійсе а сіе сЪацне сбУё нн агЪге, 

сІонУ 1е Угоне геззогУ сГіше УонгеИе соііѵегіе сГогнешепУз знг 
рінзіеигз гапцз; Іез Ъгапсііез зопУ Уегтіпёез он йенгз (іа ЬтЛе 
іп[ёгіеиге ан № 96). — Вгосіегіе іі роіпУ сгоізё, еп соУон гонце. 

130. Вогсінге сГнн сігар сіе ІіУ, сІезУінё а огнег ші сЪагіоі 
сіе нбее, цонѵ. сіе РзкоЯ, сіізіг. с1е|Рогк1іоІГ, ѵіНаце сіе Лгпо. 

— Веззіп: агЪге знг Ъазе сопіеще, рогУапУ сіез йеііх сбУёз, ей 
ЪаиУ еУ еп Ьаз, на огнетенУ еп іогте сіе согпез соіоззаіез; 
знг 1е тШен йн Угоне езУ йхёе шіе ріасщо сщасігаііциіаіге, 
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вертикальными полосами и узоромъ съ обѣихъ сторонъ; къ де¬ 
реву обращено по огромной Фигурѣ птицы, съ поднятыми 
крыльями и распущеппымъ хвостомъ; тѣло и хвостъ птицы по¬ 

крыты тѣмъ д№ узоромъ, что и средняя доска на деревѣ; на 
затылкѣ птицы—два цвѣточка, па которыхъ сидитъ маленькая 
птичка.—Шитье: двустор. и наборомъ, красной бумагой. 

131. Кайма полотенца, Новгородской губ., изъ старой Русы. 

—Узоръ: дерево, украшенное орнаментами; на нидіией вѣтви 
его сидитъ по птичкѣ. Съ двухъ сторонъ къ нему обраіцено по 
большой птицѣ, съ высокимъ гребнемъ, поднятыми крыльями и 
распущеннымъ хвостомъ.—Шитье: двустороиное, красной бу¬ 

магой. 
132. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Лужскаго 

уѣзда.—Узоръ (составляющій верхній подзоръ № 152-С8): деревца 
и птицы, обращенныя вправо, съ распущеннымъ хвостомъ. — 

Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИГ/П) Ш. 

133. Кайма полотенца, С.-Гіетербургской губ. и уѣзда.— 

Узоръ: деревья о двухъ вѣтвяхъ, на конусообразномъ основаніи, 

которое, какъ и вѣтви, украшено воткнутыми вѣточками и 
большими звѣздовидными цвѣтами. Къ кадщому дереву обраще¬ 

но, съ правой стороны, по большой птицѣ, съ распущеннымъ 
хвостомъ; грудь и головы птицъ утыканы вѣточками и цвѣточ¬ 
ками. Верхній подзоръ: вѣточки съ цвѣточками; справа, подлѣ 
нихъ, по птичкѣ съ одной ногой на подставкѣ, и съ распущеннымъ 
и украшеннымъ хвостомъ. Итіепій подзоръ: деревца, и справа 
отъ иихъ по птицѣ, спина у каждой украшена вѣточками. — 

Шитье: двустор., красной бумагой. 
134. Кайма полотенца, С.-ІІетербургской губ., Новоладодс- 

скаго уѣзда.—Узоръ: дерево съ четырьмя вѣтвями, похолшми на 
руки съ пятью длинными пальцами; вверху два орнамента, въ 
видѣ загнутыхъ вверхъ и внутрь роговъ; весь стволъ покрытъ 
продо.іговатой доской съ узоромъ въ шашку. Съ обѣихъ сторонъ 
къ дереву обращено по птицѣ, на двухъ ногахъ, укрѣпленныхъ 
на подпоркахъ; крылья подняты, хвостъ распущенъ и украшенъ 
звѣздочками; тѣло покрыто тѣмъ лш орнаментомъ, что и 
стволъ дерева.—Шитье: двустор. и наборомъ, красной бу¬ 

магой. 
135. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Луяіскаго уѣз¬ 

да.—Нижній подзоръ,: рядъ птицъ, обращенныхъ вправо, съ 
распущенными хвостами.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЪ Ш-ЬІ8. 

135-&І.Ѵ. Кисетъ или ридикюль, нилшгородская работа кон¬ 

ца Х7ІІІ вѣка. — Узоръ: мелкія вѣтки съ цвѣточками. — 
Шитье: по малиновому бархату стеклярусомъ, золотой ниткой 
и блестками. 

ЛИСТЪ хш. 
« 

136. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ.. Лужскаго уѣз¬ 

да, деревни Новоселье.—-Узоръ: дерево о четырехъ вѣтвяхъ, 

украшенное цвѣтами; посерединѣ ствола прикрѣплены направо 
и налѣво двѣ восьми-угольныя пластинки, покрытыя вертикаль¬ 

ными полосами и узорами. Направо отъ дерева большая птица, 

съ высокимъ гребнемъ, украшеннымъ цвѣточками и съ распу¬ 
щеппымъ хвостомъ; грудь ея утыкана вѣточками. Нижній под¬ 

зоръ (подъ двумя горизонтальными красными полосками,и одною 
синею посреди ихъ, затканными въ холстѣ): деревца на ко¬ 

нусообразномъ основаніи; между ними орнаментъ д.ія ствола 
дерева, утыканный цвѣточками.—Шитье: двустор. и наборомъ, 

красной бумагой. 

ЛИСТЪ ХУІІ. 

137. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго уѣз¬ 

да,—Узоръ: Фигура въ видѣ женщины, въ широкомъ сарафанѣ. 

зП'іее сіе Ъаікіез ѵегПсаІсз. Пез сіеих сбіёз, ГагЪге езі йапциб 
(Гпп цгаисі оізеап Іошнё уегз Іпі, ауапі Іез аііез Іеѵёез еі Іа 
цпепе опѵсгіе; 1е согрз е1 Іа сіпепе зоиі сонѵеіѣз сіи теше ог- 
нешепі еще Іа ріацпе сіе ГагЬге; а Іа ппцпе (1е Гоізеап зоні 
йхёез сіеих реіііез Неигз, зиг Ісзциеііез регсѣе ип реііі оізеаи, 
— ВгоЛеі’іе занз епѵсгз еі а роіііі, сіеѵаііі, еп соіоп гоице. 

131. Вогсіиго сі’ип еззиіе-таіп, доиѵ. сіе Поѵцогосі, сіеіа ѵіПе 
сіе Зіагаіа-Коизза. — Лезет: агЬге с1іаг§ё сГогпептепІз еі рог- 

Іапі зиг за Ъгапсѣе іпі'ёгіеигѳ сіеих реШ оізеаих, ѵегз Іециеі 
зопі Іош'иёз, (Іез сіоих сбіёз, сіеих цтапсіз оізеаих, а Ьаиіе сгеіе, 
ауапі Іез аііез Іеѵёез е1 Іа сщеис ёіаіёе.—ВгоЛегге запз епѵсгз, 

еп соіоп гоице. 
132. Вогсіиге еГші еззиіе-таіп, цюиѵ. сіе 81.-РёІег8Ъоигц, сіізіг. 

сіе Воица. — Лезет (Тогшапі Іа ЬапЛе еирёгіеиге сіи № 152-а): 

агЬгіззеапх е1 оізеаих Іошнёз а сігоііе, Іа ([иене ёіаіёе.— 

Вгоскгіе запз епѵегз, еп соіоп гоицс. 

КЕІІІЫЕ ХУ. 

133. Вогсіиге (і’ип еззиіе-таіп, цоиѵ. е1 сіізіг. сіе Ві.-Рёіегз- 

1)оиг§. — Леевіп: агѣгез а сіеих ЪгапсЬез зиг базе сопіцие, 

огпёе, аіпзі цие Іез Ьгапсісез, сіе реіііез Ьгапейез е1 (іе 
цгашіез і1еиг.з еп Іоппе сГёІоіІе. Сііацие агЪге а, а сігоііе, 
ип цгаті оізеаи, Іа циеие ёіаіёе, Іа Іеіе е1 Іа роіігіпе огпёсз 
(Іе реіііез Йеигз е1 сіе гатеаих. Вапсіе еирёгіеиге: гатеаих аѵес 
йеигз, ауапі а Іеог сігоііе ип реііі оізеаи, а циеио ёіаіёе, 

розапі (Іе за раііе ипіс][ие зиг ип зиррогі. Вашіе ті'ёгіеиге: 

агЬгіззеаих ауапі сіез сіеих сбіёз ип оізеаи, сіопі Іе сіоз езі огпё 
(іе гатеаих. — ВгоЛегге запз епѵегз, еп соіоп гоице. 

134. Вогсіиге (Гип еззиіе-таіп, цоиѵ. (Іе Ві.-Рёіегзбоигц, сіізіг. 
(Іе Моѵаіа Ва(1о§;а. — Леееіп: агЪге а 4 Ъгапсііез, ззтЪІаЫез а 
(Іез таіпз аѵес 5 сіоіціз аіопцёз; еп Ііаиі сіеих огпешспіз зет- 

ЫаЫез а (Іез согпез гесоигЪёез еп Ііаиі еі еп баз; Іе ігопс езі 
соиѵегі еГшіе ріацио аѵес (Іеззіп циасІгШё. Вез сіеих сбіёз 
сіе Гагбге он ѵоіі ип оізеаи, Іоигпё ѵегз Іиі, еі Іез сіеих раі- 

Іез розёез зиг сіез зиррогіз; Іез аііез Іеѵёез зопі огпёсз сіе ре- 
1ІІ08 ёіоііез ои йеигз, Іе согрз гешріі сіи тете огпешепі цие 
Іе ігопс (іе Гагбге.-—ВгоЛегге запз епѵегз еі а роіпі (Іеѵапі, 

еп соіоп гоице. 
135. Вогсіиге сГип еззиіс-гааіп, цоиѵ. сіе 81.-Рё1егзбоиг§, 

СІІЗІГ. сіе Воица. — ВапЛе іп]'ё7'ісиге: гапцёе сГоізеаих а сщеие 
ёіаіёе, Іоигпёз а сігоііе.—ВгоЛеНе запз епѵегз, еп соіоп гои^е. 

ЕЕ И НЕЕ ХУ-Ы8. 

135-6«. Воигзе а Іабас ои гісіісиіе, ІгаѵаіИё а №,іиі-Поѵцо- 

госі, ѵегз Іа йп сіи ХѴШ зіёсіе. — Леееіп: гатеаих аѵес йеигз. 
—ВгоЛегге еп іаіз сіе ѵегге, еп Ш сі’ог еі еп раШеІІез, зиг іопсі 
(Іе ѵеіоигз сгатоізі. 

РЕЕІІІЕ ХУІ. 

136. Вогсіиге еГші еззиіе-таіп, §оиѵ. сіе 81.-РёІег8боиг8, 
(ІІ8ІГ. (Іе Воица, ѵіИаце сіе Хоѵоззёііё.—Псгвзш.- агбге а 4 бгап- 

сбез, огпё сіе йеигз, еі ап Ігопс сіициеі зопі йхёез сіез ріа- 

циез осіоцопез, соиѵегіез сіе башіез ѵегіісаіез еі сГогпетепІз. 
А сігоііе, ип цгапсі оізеаи, аѵес ипе баиіе сгёіе огпёе сіе йеигз, 

еі Іа циеие ёіаіёе; Іа роіігіпе езі огпёе сіе йеигз циі у зопі 
йхёез. — ВапЛе іпі'ёгіеиге (аи сіеззиз сіе сіеих Ицпез богігопіа- 

Іез гоицез еі ипе біеие епіге Іез сіеих; Іе Іоиі Ііззи сіапз Іа 
Іоііе); агбгіззеаих зиг базе сопіцие; епіге еих ип огпетепі роиг 
Іа сіёсогаііоп шёсііапе сГип Ігопс сГагбге, с1іаг§ё сіе реіііез 
йеигз.—ВгоЛегге запз епѵегз еі а роіпі сіеѵапі, еп соіоп гои§е. 

ЕЕЕ11ЕЕ ХЕШ. 

137. Вогсіиге сі’ип еззиіе-таіп, роиѵ. сіе 81.-Рё1ег8боиг§, сіізіг. йе 
Осіой.—/Іе8«ш:й8иге сіе Тетше, ѵёіие й’ип кг^е ааго/сш, огпё сіе 
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украшенномъ цвѣточками я съ подиятымп вверхъ руками, въ 
которыхъ опа держитъ по птицѣ, съ нодпятымп крыльями и рас¬ 

пущеннымъ хвостомъ. Голова наполнена узоромъ въ шашку, 

и сверху украшена вѣточками. Съ обѣихъ сторонъ къ Фигурѣ 
обращено по большой птицѣ, съ высокимъ гребнемъ, безъ 
крыльевъ и съ распуіцеинымъ хвостомъ, па которомъ сидятъ 
въ разныхъ навравдепіяхъ три птицы. Надъ серединой спины 
виситъ на вѣточкѣ, головою внизъ, Фигура двуглавой птички. 
Все тѣло птицы утыкано цвѣточками. — Шитье-, двустор. и 
набором'ь, красной бумагой. 

138. Кайма полотенца, Тверской губ., Вишневолоцкаго 
уѣ.зда, дер. С„іипкова.—Узоръ-, деревцо съ вѣтками, посерединѣ 
ствола укрѣплена продолговатая пласіппка, наполненная го¬ 

ризонтальнымъ полосатымъ узоромъ. Съ двухъ сторонъ къ 
дереву обращено по огромной птицѣ, съ поднятыми крыльями и 
распуіцеинымъ хвостомъ. На головѣ, вмѣсто гребня, посажена 
птичка.—Шитье-, двустор. п наборомъ, красной бумагой. 

ЛИСТЪ ШУ. 

139. Кайма полотенца. Тверской губ.. Вышневолоцкаго уѣз¬ 

да. Узоръ-, горизонтально пололіенныя «мгуры въ видѣ во- 

проспте.іыіаго знака, изъ прямыхъ линій (сравни № 200), а 
между ними Фигура изъ двухъ шевроновъ, пересѣкающихъ 
одинъ другой '). Верхній подзоръ-, птички съ поднятыми 
крыльями и распущеннымъ хвостомъ, парами, обращенныя 
одна къ другой.—Нтіѵній подзоръ-, рядъ цвѣточковъ или розе¬ 

токъ, съ четырьмя усиками, по діагонали. — Шмшье: по вырѣ¬ 
зы, красной бумагой и бѣлыми нитками (узоръ)-, двустор., кра¬ 
сной бумагой {подзоры). 

140. Кайма полотенца. Новгородской губ., изъ Старой Рус¬ 
сы.— Узоръ-, подобный № 130.—Шитье-, двустор. и наборомъ, 
красной бумагой. 

141.. Кайма по.іотенца, Новгородской губ., Тихвинскаго уѣз¬ 
да. Узоръ-, деревья, состоящія изъ низкаго ствола, пли под¬ 

порки, и четырехъ вѣтвей или отроговъ, ве^іхи и стороны ко¬ 

торыхъ украшены вѣточками. Между каждыми двумя деревья¬ 

ми стоитъ но парѣ птицъ, со слолсеіінымп крыльями и хво¬ 

стомъ, лицомъ другъ къ другу; на снипѣ у птицъ .но вѣточ- 

кѣ.—Нижній подзоръ-, деревца и вѣточки.—Шгшгье: двустор.: 
красной бумагой. 

142. Шитье натруди мордовской рубахи (сравни №№ 33 и 106 
Ьій). Узоръ-. Большой зигзагъ изъ широкихъ полосъ; внутри 
образуемыхъ имъ треугольниковъ представлено, одинъ разъ пря¬ 
мо, а другой разъ вершиной внизъ, дерево безъ вѣтвей, къ ко¬ 

торому обращено, въ двухъ сторонъ, по шжф.—Верхній под¬ 
зоръ-. маленькія деревца, какъ въ ]\« 141. — ПТитье-. красной 
бумагой, обводъ чернымъ шелкомъ. 

ЛИСТЪ ш. 

143. Кайма полотенца, Псковской губ. и уѣзда.—Узоръ-, де¬ 

рево, къ которому, вмѣсто вѣтвей, прикрѣплено двѣ пары 
птпцъ, головами врозь, съ поднятыми крыльями. Къ серединѣ 
ствола придѣлано украшеніе, въ видѣ 8-мн-уго.льиой шіастин- 
ки. — Нижній подзоръ-, вѣточки и мелщу ними по птичкѣ, съ 
съ распущеннымъ хвостомъ и вѣточкой, воткнутой накось въ 
спину, вмѣсто крыла; онѣ всѣ обращены влѣво.—Шитье-, дву¬ 
стор., красной бумагой. 

144. Кайма полотенца. Новгородской губ. и уѣзда. — Узоръ-. 
деревца, и къ каждому изъ иих'ь обращено, съ двухъ сторонъ, 

по птицѣ, съ распущеннымъ хвостомъ и вѣточкой, вертикаль¬ 

но воткнутой въ спину.—Шитье-, двустор., красной бумагой. 
145. Кайма полотенца. Новгородской губ. и уѣзда. — Узоръ-. 

дерево, на копусообразномч: основаніи, куда воткнуты вѣточ¬ 
ки, и съ цвѣточками на верхнихъ вѣтвяхъ и среднемъ украше¬ 

ніи. Къ нему съ двухъ сторонъ обращено по птицѣ, стоя- 

) По неточности рисовальщика, этоть узоръ представленъ педоста- 
точпо опредѣлителыіо па рисункѣ. 

реіііез йеигз, Іенапі сіе сііасине сіе зев сіеих таінз ёісѵёез ші 
оізеаи, циі а Іез аііез Іеѵёез сі Іа цнене еіаіёе. Іа іёіе езі гет- 

рИс сі’ни (Іеззіп еп ёсЫдніег, е1 огпёе, ап сіеззиз, Ле гашеанх. 

Не сііацие сбіё, ші ртапсі оізеаи Іоипіё ѵегз еііе, аѵес шіе 
ѣаиіс сгёіе, занз аііез еі іа цнене ёіаіёе; знг сеМе сіепііёге 
зоні регсКёз Ігоіз оізеанх сіапз сІШ'ёгепІез сіігесііонз. Ан сіез¬ 
зиз сіи сіоз езі. зизрепсіи, анп гатеаи, іш реііі оізеаи гепѵегзё, 

а сіеих іёіез. Бе согрз сіс Гоізеан езі огне сіе реІКез йеНгз срі 
у зоні йхёез. — Нгосіегіе ван.з епѵегз е1 а роіпі сіеѵапі, еп со- 
ІОП і'ои§е. 

138. Вогсіиге сГші еззиіс-таіп, цоиѵ. (Іе Ттег, сіізіг. сіе 
1Ѵу8Іші-Л’'о1оІ8Ііок, ѵіПа^е сіе ЗИпкоѵа.—Леззіп-. агЪгіззеаи аѵес 
Ьгапсііез, знг іе Ігопс сіпциеі езі йхёо шіе ріадие оіііоп^не, 
гешрИе (Гші сіеззіп Ьогівдіііаі зігіё. Без сіеих сбіёз, іш оізеаи 
соіоззаі, Іоипіё ѵегз Іиі, ауапі Іез аііез Іеѵёез е1 Іа циеио ёіа¬ 

іёе. 8иг Іа Іёіе, аи йен сіе сгёіе, ші реііі оізеаи. — Нгосіегіе 
запз епѵегз е1 а роіпі сіеѵапі, ей соіоп гоиде. 

М1ЛІІЕ ШУ. 

139. ' Вогйиге сГші еззиіе-шаіп, цоиѵ. сіе Т\ѵег, сіізіг. сіе 
ѴѴузІіпі-ѴоІоІзІюк.—Оезвіп: й^игез еп 8 соисііёз, і'опііёз сіе рс- 
Іііез Іірііез сігоііез (сошр. Іе № 200), е1 еШге сіеих, шіе й§иге 
сошрозёе сіе сіеих сііеѵгопз сгоізёз ’). Напсіе вирегіеиге-. реіііз 
оізеаих ауапі Іез аііез Іеѵёез с1 іа с(иеие ёіаіёе, рас соиріез, 
е1 Іоипіез 1 іше ѵегз 1 аиігс. .Випсіе гаіщёѳ ісіереіііез 
йеигз 011 гозасез, аѵес 4 ЪгіпсІШез си і1іа§опа1с. —Нгосіегіе а йі 
1 ] еп соіоп гои§;е е1 ей Й1 Ъіапс (Іе сіеввш), запз епѵегз 
еп СОІОП гоиріе {Іа Ьапсіе). 

140. Вогсіиге сГші еззиіе-таіп, ц'оиѵ. сіе Ноѵдогосі, сіе Іа 
ѵіііе СІС Віагаіа-Еоизза. —/Іт«: зешЫаЫе ап № 130. — і?го- 
ссіегіе запз епѵегз е1 а роіпі сіеѵапі, еп соіоп гоіщ’е. 

141. Вопіпге сГші сззпіе-іііаіп, ц'опѵ. сіе Ноѵц'огой, сіізіг. сіе 
Тікішіпо.—-Ветп-. агкгоз, сошрозёз гГіш Ігопс реп ёіеѵё оп 
(Гпп зпррогі, еі сіе 4 Ьгапсііез, сіопі. Іез сбіёз е1 Іез ехігёшііёз 
зпрёгіепгез зопі опіёз сіе гашеанх. Напз І’епіге-сіепх, іше сопріе 
сГоізсапх, Іез аііез е1 Іа цпепс ріоуёез, Іопгпёз сіе Гасс Іез 
1Ш8 ѵегз Іез апігез, ауапі ші гашсап зпг Іе сіоз. Нашіе іЩе- 
гіеиге-. агЬгіззеапх аѵес гашеанх.—Вшіегіе запз епѵегз, еп со- 
І011 гопр'е. 

142. Вгосіегіе знг Іе сіеѵапі сГіше сЬешізе гаог(1\ѵіпе (сотр. 
1е8.Д|”№ 33 е1 106 Ыз).—Оеввт: §гапсІ2І8/ад Гогшё сіе Іаг^ез Ъаіі- 

сіез; ап тіИеп сіез Ігіаіщіез, ргосіпііз раг Іез хіц-гац'з, (Іез агЬгез 
Іёіс-Ъёсііе, сапіошіёз (І’оізеапх. Напсіе вирсігіеиге: реіііз агЬгез 
соште Іе № 141.—Вгосіепе еп соіоп гопде, Іе сопіопг еп зоіе 
поіге. 

ГЕИ ІЕІЕ Ш. 

143. Вогсіиге сі’ші еззиіе-шаіп, §оиѵ. е1 сіізіг. (Іе Рзкой.— 
Веввіп-. агЪге ап цпеі зопі йхёз, ап Иеп сіе Ьгапсііез, сіез оізеаих 
раг сопріез, зе Іопгпапі Іе сіоз е1 ауапі Іез аііез Іеѵеез. Ап 
шШеп сіи Ігопс, ші огпетепі еп Гогте сіе ріадпе ос1о§опс.— 
Вапсіе іпі’вгіеиге-. гашеапх, аііегпапі аѵе сіе реіііз оізеаих, 

Іопгпёз' а §аис1іс, Іа дпепе ёіаіёе е1 ауапі сіе реіііз гашеапх 
сііай'оааіешепі йхёз сіапз Іе сбіё ап Иеп сі’аііез. — ЪѴо&п'езапз 

епѵегз, еп соіоп гопце. 

144. Гогсіпге сГші еззиіе-шаіп, ^оііѵ. е1 сіізіг. (1еНоѵ§ого(і.— 
Веввт-. агЬгіззеап, сапіоішё сіе йепх оізеаих, Іопгпёз ѵс 
Іа рнепе ёіаіёе е1 ші гагаеап ѵегіісаі йхё сіапз Іе сіоз. — Вго¬ 
сіегіе запз епѵегз, еп соіоп гоп^е. 

145. Вогсіиге сі’ип еззиіе-шаіп, ^оиѵ. е1 сіізіг. сіе Nоѵ§'о^о(1.— 

Веввіп: агЬге зпг Ьазе сопіцие, сііагдёе сіе гашеапх; Іез Ьгап¬ 

сііез .зирёгіепгез еі Гогпетепі шёсііапе сіи Ігопс рогіепі ііе 
реіііез йеигз. Б’агЬге езі сапіоппё сіе сіеих оізеаих, Іоигпёз 

’) Раг іпехасіііигіе Ди Деввіпаіеиг, се Дегпі[‘г сіеззіп п’а раз ёіё зиі- 
Озаттепі Ьіеп гепсіи. 
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щей иа аодпоркахъ подъ ногами; на спинѣ у нихъ сидитъ по 
птичкѣ, уіірашеііноп вѣточкамн; въ голову, грудь и тѣло птицъ 
воткнуты вѣточки и цвѣточки. — Шитье: двустор., красной 
бумагой. 

146. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Лулмкаго уѣз¬ 

да.— Узоръ: подобный ]\»№ 130 и 140.— Шитье: по выутйзи, 

красной бумагой и бѣлыми нитками. 

.ІІИСТЪ хш. 

147. Кайма полотенца, Ииліегородсвой губ. и уѣзда.—Узоръ: 

дерево съ листьями и цвѣтами; по сторонамъ его стоятъ двѣ 
птицы, съ человѣчьимъ лицомъ, вставленнымъ въ цвѣтокъ 
(сравни .№ 121); на крыльяхъ по двѣ вѣточки съ .листьями, а и.зъ 
конца крыльевъ поднимается вверхъ гирлянда изъ цвѣтовъ, 

образующая надъ всѣмъ рамку. — Шитье: въ тамбуръ, крас¬ 
ной бумагой. 

ЛИГЛ'1) Х1Л'І-1)І8. 

147-й. Кайма полотенца. Орловской губ. —- Узоръ тотъ лее, 

что и въ № 64.—Шитье: по вырѣзи, красной] бумагой. 

147-і. Шитье женской финской рубахи. Выборгской губ., 
уѣзда НеГишрхенъ.—Узоръ: почти тотъ-ліе, что въ Л» 28, съ 
Фигурами внутри, въ видѣ креста съ загнутыми концами (сравн. 
,№ 20)..—Шитье: красной, ліелтой и зеленой шерстью, и чер¬ 
нымъ дпелкомъ. 

.ііистг хііУП. 

148. Кайма полотенца. Тверской губ.. Вышневолоцкаго уѣз¬ 

да, дер. Слипкова.—Узоръ: деревца съ листьями и цвѣтами; 

мелдду ними, справа, стоитъ огромный пѣтухъ, укрѣпленный 
одной ногой на подноркѣ.—///"мтейс: въ тамбуръ, красн. бумагой- 

149. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго 
уѣзда, дер. Дворище.—Узоръ: дерево, иа конусообразномъ осно¬ 

ваніи, куда воткнуты коротенькія вѣточки, верхъ ство.ла и иия;- 

нія вѣтки кончаются орнаментомъ въ видѣ роговъ или іони¬ 
ческихъ волютъ. По обѣимъ сторонамъ дерева — бо.лыпія 
двуглавыя птицы, утвергкдеппыя широкими основаніями хво¬ 
стовъ въ землю.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

150. Кайма полотенца, Псковской губ., Порховскаго уѣзда.— 
Узоръ: рядъ двуглавыхъ птицъ, съ высокими гребнями, п 8-ми- 

угольникомъ иа груди, гдѣ представленъ орнаментъ «кресто¬ 

викъ» (см. №№ 84 и 85). Птицы прикрѣплены къ землѣ иа под¬ 
поркѣ съ расширеннымъ основаніемъ. Нижній подзоръ: такъ 
называемый а Іи дгес^ изъ круг.шхъ линій.—Шитье: двустор., 

красной бумагой. 

ЛИСТЪ ХІПІІ. 

151. Кайма полотенца, Нижегородской губ.—Узоръ: двугла¬ 

вая птица, съ поднятыми крыльями; по обѣимъ сторонамъ къ 
ней обращено по одноглавой птицѣ, съ нодпятнми крыльями и 
головой завороченной на скину; всѣ 4 птичьи головы увѣнчаны 
коронами. Боковыя птицы стоятъ на цвѣточныхъ вѣткахъ.—■ 
Шитье: по вырѣзи, бѣлыми нитками; у боковыхъ птицъ ноги 
шиты чернымъ шелкомъ, всѣ глаза и когти—золотомъ (иногда 
этотъ узоръ встрѣчается шитый и красной бумагой). 

152. Кайма полотенца. Смоленской губ.—Узоръ: двуглавая 
птица, на груди у которой 4-угольникъ съ узоромъ въ шах¬ 

матъ, низъ хвоста прикрѣпленъ къ землѣ широкимъ основа¬ 
ніемъ, нижніе края крыльевъ подперты маленькими Фигурками 
человѣчковъ, стоящихъ подбоченившись. Направо и налѣво 
отъ птицы стоитъ по кораб.№, носъ и корма котораго кончают¬ 

ся птицей съ поднятыми крыльями и распущеннымъ хвостомъ; 

посрединѣ стоитъ мачта съ большимъ крестообразнымъ цвѣт¬ 

комъ наверху и двумя конскими головами у основанія. Б 
подзоръ: орнаментъ въ родѣ «калиноваго листа» (сравни №№ 7 

ѵег8 Іиі, е1 розаиі внг сіез виррогіз; ііз опі зиг 1е ііоз сіе реіііз 
оізеанх огпез сіе гатеаих;’ сіез гашеанх рагеііз е1 сіез йсигз 
80ПІ йхёз сіаіш Іа Іеіе, Іа роіПіпе е1 Іо согрз сіе Гоізсап.— 
Нгосіегіе запз епѵегз, ей соіоп гонце. 

146. Вогсіиге сГіт еззніе-тпаіи, цопу. сіе Ві.-РёІегзЪоигц, 
сІізП. сіе Поица. — Пеу.ут; зстЪІаЫс аііх №,№ 130 е1 140.— 
Нгойегіе а й1 Иге, еп соіоп гонце е1 ей Й1 Ыапс. 

1'ЕІІІІІЕ ХЕУІ. 

147. Вогчінге сГнп езвиіе-іпаіп, цонѵ. с1 сііяіг. сіе Пуні-Поу- 
цогосі.— 1)е88іп: агЬгіявеан аѵес Іеніііез еі йеигз; а зез соібз, 
(ІСНХ оізеанх а Іасе іінтаіне, геззогіаііі сГпне йенг (сотр. 

1е № 121); знг Іез аі1е.з — сіенх реіііез Ъгапсііез аусс і'сиіііез, е1 
(1н Ьопі (Іез аііез з’ёіёѵс нпе цнігіапііе сіе йенгз, Іопнапі ан 
(Іеззнй (Іи Іоні пне езрёсе (ГонсасІгетенЬ. — Нгойегіе ан Іаю- 
Ъонг, еп СОІОП гонце. 

ЕЕЕІІЕЕ Х1№. 

147-а. Вогсінго сГнп еззіе-таіп, цонѵ. (ГОгеІ. — Веззіп: ісіеп- 
йсціе аѵес 1е № 54. — Нгойеі'іе а Й1 Іігё еп соіоп гонце. 

147-іО..Вгос1егіе сі’нпе сйотізесіе &тте йноізс, сіецонѵ. ХѴуЬогц, 

СІІ8ІГ. (іе Пенкігсйеп.-—Вевзіп: ргезеріе ісіепііцне аѵес сеіні сін 
Л» 28, е1 аѵес сіез сгоіх а Ьоніз гесонгЬёз ан тШен, сошше 
сіапз 1с № 26. — Нгойегіе еп Іаіпоз гонце, ,]анпе е1 ѵегіе, с1 еп 
зоіе поіге. 

ЕЕЕ1ЫЕ ХШІ. 

148. Вогсіиге (Гнп еззніе-шаіп, цонѵ. сіе Т\ѵег, сИзІг. сіе 
ХѴузІші-ѴоІоІзІюк, ѵіПаце сіе Вііпкосѵа. — Оеввіп: агЬгіззеанх 
аѵес ІеніПез е1 йенгз, сіапз Гепіге-сіенх, нп цгапсі соу, йхё 
раг Типе сіе зез сіенх раііез, знг нп знррогі. — Нгойегіе ан 
ІатпЪонг, еп соіоп гонце. 

149. Воічінге сГнн еззніе-таін, цонѵ. сіе ВІ.-РёІегзЬонгц 
(Изіг. (Іе Сг(1ой‘, ѵШаце (1е Вѵогізііізііё. — Лезет: агЬге, знг 
Разе С()пі(іне, сйагцёе сіе реіііез Ъгапсііез, сіопі Іез сіенх (Іегпіегёз 
еііе Ііані СІН Ігопс зопі Іегтіпёз еп согнез он ѵоініез центе іо- 

піеп. Г)с8 сіенх ссііёз — (1с цтапгіз оізеанх а сіенх Іёісз, йхёз 
ан 80І, раг Іа Разе Іагце (Іе Іентз цнене. — Нгойегіе запз еп¬ 
ѵегз, еп соіоп гонце. 

150. Вогсінге (Гнп еззніе-шаіп, цонѵ. сіе Рзкой', сіізіг. сіе 
РогкРой'. — Леззіп: ганцёе (Гоізеанх а сіенх Іеіез, знгшопіёез 
сіе Раніез сге1е8;.і1з рогіепі знг Іа роіігіпс іш осіоцопе гсшрИ 
(Іе Гогпетепі (1і1 *«1<гез1о\ѵік» он сгоіх ошёе (согар. ЛЩ 84 о1 

85). Іюз оізеанх зопі йхёз раг Іе Раз знг нп знррогі а Іагце 
Разе. Напйе 'іпіЪ'іеиге: «а Іа цгес»1огтё (Гепгоніешепіз.— 
Нгойегіе запз епѵегз, еп соіоп гонце. 

Е ЕЕ НЕЕ Ш'ІІІ. 

151. Вогсінге (Гнп еззніе-шаіп, цонѵ. сіе Nі^пі-Nоѵцо^ос1.— 

Лезвіи: оізеан а сіенх Іёіез, ауапі Іез аііез Іеѵёез, йапцнё сіе 
сіенх оізеанх, Іез аііез ёцаіешепі Іеѵёез сі геіонгпапі еп аг- 

гіёге Іенг Іёіе нпіцне; Іоніез Іез 4 Іеіез рогіепі (Іез соигоппез. 
Вез оізеанх Іаіёгаих розспі знг сіез ЪгапеРез а йеигз. — Ні'о- 

йегіе РІапеРе а Й1 Іігё; Іез раііез (Іез оізеанх Іаіёгаих зопі 
Ъгосіёез еп зоіе поіге; Іопз Іез уепх е1 Іез цгШез — еп ог 
(цие1(|ио1оІ8 се сіеззіп езі апззі Ъгосіё еп соіоп гопцо). 

152. Вогсіиге сГип еззиіе-шаіп, цопѵ. сіе Зтоіепзк. — Лезвіп: 

оізеан а сіенх Іёіез, рогіані знг за роіігіпс ші саггё, гешрИ сГнн 
сіеззіп еп ёсРіциіег; Іа Іагце Разе сіе Іа (іиеие езі йхё ап зоі; Іез 
ехігётііёз іпіёгіеіігез сіез аііез зопі зопіепиез раг сіе реіііез 
йцш'іпез Рптаіпсз, цпі зе Ііеппепі Іез таіпз зиг Іез йапеРез. 

Вез сіеітх сбіёз — шг ездніі', Іеппіпё а Іа роире е1 а Іа ргопе 
раг ипе йцпге сГоізеаи ауапі Іез аііез Іеѵёез е1 Іа сщепе ёіа- 

Іёе; ан сепіге зе сігеззе пп таі Іегшіпё раг ипе цгапсіе ІепШе 
еп сгоіх с1 (іеих Іёіез сіе среѵаі а Іа Разе. Напйе аирёгіеиге: 

огпетепі зешЪІарІе а Іа «ІеііШс сГоРіег» (сошр. №№ 7 е1 78,) 



и 78), нѣсколько разъ повторепный п перемежаіційся съ Фигурой 
въ видѣ какого-то сосуда.—Шитье-, верховіовъ и наборомъ, 

красной бумагой. 

ЛИСТЪ ХІІХ. 

152-я, Кайма полотенца, С.-Петербургской губ.. Лужскаго уѣз¬ 
да.—-Упоръ-, двуглавая птица, съ опущенными крыльями и сло¬ 

женнымъ хвостомъ, прикрѣпленная къ зом.гЬ двумя раскосами. 

Па груди у ней продолговатая пластинка съ узоромъ въ шах¬ 

матъ, а съ обѣихъ сторонъ къ ней .обращено по большой одно¬ 
головой птицѣ, со сложенными крыльями и хвостомъ. Далѣе 
слѣдуетъ по деревцу о двухъ вѣткахъ, съ большимъ цвѣткомъ 
па концѣ каждой; наверху ствола стоятъ Фигура въ видѣ ба¬ 

шенки, изъ которой выходятъ 2 раздвоенныя вѣтки. Кругомъ всего 
рама изъ цвѣточковъ (Верхнимъ подзоромъ едулнілъ № 132).—■ 
Шитье-, ію вырѣзи бѣлыми нитками (иногда бываетъ и 
красной бумагой); рамка—двустор. шитье красной бумагой. 

53. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Луяіскаго уѣзда, 

дер. Удрайка.—Узорѣ-, двуглавая птица, съ простертыми горизон¬ 

тально крыльями, наполненными узоромъ изъ вертика.іьпыхъ 
полосъ; къ землѣ птица прикрѣплена концомъ хвоста. По обѣ 
ея стороны по гкенской Фигурѣ въ узорчатомъ платьѣ съ корот¬ 

кими рукавами; нагія руки, поднятыя кверху и уродливо утол¬ 

щенныя, держатъ по огромному цвѣтку; па головѣ громадный 
головной уборъ, вдвое болѣе самой головы; Фигуры стоятъ на 
высокихъ узорчатыхъ подпоркахъ.—Шитье-, двустор. п набо¬ 

ромъ, красной бумагой. 

154. Кайма полотенца. Тверской губ.. Вышневолоцкаго уѣз¬ 

да, дер. Слиикова. Рядъ двуглавыхъ стоящихъ птицъ, съ опу- 

іцениымп крыльями и двумя четвероугольпыми пластинками; 
меньшею па шеѣ, и большею на груди—-на обѣихъ узоръ въ 
шахматъ; мелщу обѣими головами цвѣточекъ па стеблѣ.— 

Шитье-, наборомъ, красной бумагой. 

.ІІИСТ'І) I. 

155. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ.. Лужскаго уѣз¬ 

да.—Узоръ: огромная двуглавая птица, съ двойнымъ цвѣткомъ 
мея!ду головъ, съ поднятыми крыльями п распущенными ко¬ 
гтями на лапахъ; па груди у ней продолговатая пластинка, гдѣ 
изображена человѣческая Фигура безъ головы; па хвостѣ у птицы 
длинная пластинка съ узоромъ въ шахматъ. По обѣ стороны 

тымъ воротомъ и узкими рукавами; сверхъ сараФана съ узо¬ 
ромъ въ шахматъ и орнаментальной каймой, надѣтъ полосатый 
передникъ; на головѣ кокошникъ, пли головной уборъ, укра¬ 

шенный цвѣточками; въ ушахъ серьги; одна Фигура стоитъ под¬ 

боченившись, другая дерлштъ въ поднятой рукѣ сосудъ, укра¬ 

шенный вѣточками; подъ ногами у Фигуръ подпорки. На землѣ 
Фантастическія Фигуры, па трехъ ногахъ, съ тѣломъ въ родѣ 
птичьяго, вмѣсто головы клѣтчатый четырсхъ-угольпикъ, увѣн¬ 

чанный орнаментомъ наверху. Около головы и пояса Фигуръ— 
нарядныя птички. Верхній подзоръ: деревца съ цвѣточками, въ 
перемегкку съ птицами; ниоюній: вѣточки.—Шитье: двустор. и 
наборомъ, красной бумагой. 

ЛИСТЪ II. 

156. Кайма нростыни, С.-Петербургской губ., Гдовскаго уѣз¬ 

да, дер. Выскотки. — Узоръ: двуглавая птица съ поднятыми 
крыльями и орнаментальной пластинкой па тѣлѣ, хвостѣ и 
крыльяхъ. Обѣ головы украшены вѣточками съ цвѣтами, а меді- 
ду головами поднимается стволъ деревца, съ вершиной укра¬ 

шенной вѣточками. Птица прикрѣплена къ землѣ низомъ 
хвоста. Съ двухъ сторонъ къ ней обращено по громадной 

гёрёіё рінзіенгв Ьіз с1 аПсгпапі аѵес пне й§иге ен Топне йе 
ѵазе. — ВгоАегіе а роіій сѵоізё е1 а роіпі йеѵапі, еп соіоп 
гоіще. 

РЕИІІЛД ШХ. 

152-п. Вогйпге сГші еазиіе-таіп, ^опѵ. йе 8С-Рё1ег8Ьоиг|>', 
йіаП. йс Ьои§а. — Везвіп: оізеап а йепх іёіез, ан ѵоі аЬаіазё 
е1 а Іа цпепе ріоуёе, роаё зпг йенх роіеапх аоійепиз раг йеа 
впррогіз; І1 рогіе апг Іа роіПіпе нпе ріацііе оЫоіщчге, соиѵегіе 
сГпп йеззін еп ёсМциіег. А вез сбіёв, йопх оіаеапх а нпе іёіе, 
Іонгпёз ѵег8 Іпі, Іев аііез оі Іа цпепе ріоуёе. Рінз Іоіп зпіі, 
йе сііацне сбіё, ші агЬге а йепх ѣгапсЬез, Іегтіпёез раг йе 
дгапсіез йепгв; ап йеззпз йн Понс в’ёіёѵе нпе іі^иге 8 етЫаЫе 
а пне Іоигеііе, й’ой зогіепі йепх гашеанх ЪПнгцнёз. Лиіопг 
йп Іоиі, ни епсайгетепі йе Йепгв. (Ьа Ьапсіе зч'регіеиге а ёіё 
гергойпііе ап № 132.) — ВгоАегіе ІЛапсІіе а 1і1 Пгё (сріекіис- 
1ЪІ8 се йеввіп С8І ехёсіііс еп соіоп гоіще); 1’епсайгетепі — 

Ъгойегіе вапз енѵегз, он соіоіі гои§е. 
153. Вогйнге й’ші еззиіе-шаіп, ^’оиѵ. йе 81.-Рё1ег8ѣоиі'§, 

ЙІ8ІГ. йе Вои§а, ѵіИа^е й’Опйгаіка. — Везвіп: оізеап а йепх 
Іеіез, анх аііез Ііогігопіаіеінспі ёіепйнез е1 сонѵегіез й’пп 
йевзіп 8Ігіё ѵогПсаіетепІ; І1 Пепі ан 8о1 раг Іа базе йе Іа 
цнспе. Ве сѣацне сбіё, нпе іІ5>иге йе і'еште, ѵеПіе й’ші ІіаЬіІ 
огпепіепіё а шапсііез сонгіев; іев Ъгав ішз е1 ёіеѵёз ве іег- 

тіпепі еп таіпз Ьігаітстепі ^говвіев е1 Іепапі сіиісппе нпе 
ёпогще йепг; внг Іа Іёіе, нпе соій'пге соіовваіе, йепх і'оівапзві 
§гап(іе цне Іа Іёіе; Іез Гіціігез ровеііі 8иг йез внрроійв огие- 

іпепіёз е1 і'огі ёіеѵёз. — ВгоАегіе вапв опѵсг8 е1 а роіпі йе- 
ѵапі, еп соіон гопде. 

154. Вогйнге й’ші евзніе-таіп, §оиѵ. йе Т\ѵег, йІ8П'. йе 
ДѴувІті-ѴоІоІвІшк, ѵіИаде йе ЗИпкоѵа. — Везвіп: гаіщёе й’оі- 
веаих а йопх Іёіев, ан ѵоі аЪаІ88ё, йеЬопІ виг Іенгз раПез е1 
аѵес йенх ріацнез: іше реіііе' впг 1е сон, е1 нпе §гаийе 8ііг 
Іа роіП’іпе; зпг 1е8 йенх, ни йевзіп еп ёсіііциіог; епіге Іез 1е- 

Іез йез оізеанх шіе Иеиг. — ВгоАегіе а роіні йеѵапі, еп соіоп 
гон^е. 

РЕ III СІЕ к 

155. Вог(1иге (Гни еввпіе-таіп, цопѵ. йе Зі-РёіегзЬонгц, йізіг. 
йе Вопца. — Веззіп: оізеап соіозваі а йепх Іёіев, аѵес шіе йои- 

Ые Цент йапв Гіпіегѵаііс, Іев аііев Іеѵёсз е1 Іев цтійёв он- 

ѵегіез; внг Іа роіігіпе, шіе ріацііе оЫопцііо рогіані шіе %иге 
Іішпаіпе, таіз запз іеіе; виг 1а цнене, шіе ріасріе оЫопй'пе, 

соііѵегіе й’ші йезвіп срайгШё. 1)е сііасріе сбіё йе Гоізеаи, шіе 
§гаіійе йцнге йе і'етто, ІіаЪШёе й’шіе сііегаіве а соі ѣгойё е1 

а іпапсііев ёігоПев; раг-йезвпв 1е загарт аѵес йеззін еп ёсііі,- 
цніег е1 Ъогйнге огпетеійёе—ші ІаЫіег а Ъапйев ѵегПсаІев; 

знг Іа Іеіе шіе соій'пге огпёе йе Йеигз; еііе роііе йез 
Ъонсіез й’огеіИе. Ъ’шіе йез йцпгез зе Пепі, Іев іпаіпз виг Іез 
Ііапсііез, Гапіге рогіе йапв ва іііаіп ёіеѵёе ші ѵазе, опіё йе 
ііепгв; 80118 Іез ріейв йев впррогіз. Раг Іегге, йез йо-пгез і’аіі- 

ІавПцнез, зпг Ігоіз ріейз, а согрв й’оівеан, е1 а саггё цпайгіПё 
огнё, ан Иен йе Ше. ВапАе зирегіеиге: агЬгіввеанх а йеигз 
аПепіапі аѵев йев оізеанх; ЬапАе іпі'егіеиге: гашеапх. — Вго¬ 

Аегіе вапв епѵегз еі а роіпі йеѵапі, еп соіоп гои§е. 

РЕЕІІІіЕ II. 

156. Вогйиге й’ші еввпіе-таіп, §оиѵ. йе Зі.-РёІегвЪоига', 

ЙІ8ІГ. йе Сйой, ѵіПа§е йе 'ѴѴ'увкоІкі. — Веззіп: оівеан а йепх 
Іёіез, ауапі Іев аііез Іеѵёез е1 шіе ріацпе огпеінепіёе зпг 1е 
согрв, внг Іа цнепе еі знг Іез аііез. Вез йеих Іёіез зопі огпёез 
йе гатеанх а йеигз, еі епіге Іез йеих з’ёіёѵе ип Понс й’аг- 

Ъге, а Іа сіте огпёе йе гатеаих; Гоізеаи Пенѣ аи зоі раг Іа 
базе йе за циеие. Ве сііадие сбіё йе ГагЬге, ип оізеаи соіоз- 
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птицѣ, съ поднятыми крыльямп и распуіцеппгамъ хвостомъ; 

першппа головы украшена вѣточкамп, а подъ лапаып под¬ 

ставлены конусообразныя основанія. Въ пустомъ просграп- 

ствѣ между среднею птицею п боковыми стонтъ па зем- 
•іѣ по маленькой человѣческой -мгурѣ, въ видѣ жеінцппы въ 
широкомъ сарафанѣ, покрытомъ узоромъ въ шахматъ; одною 
рукою опѣ подбочениваются, другою онѣ держатъ сосудъ съ 
длппоымъ горлышкомъ; на головѣ у нпхъ вѣточки. За одно¬ 

главыми птпцамп слѣдуетъ по огромпому дереву, съ многими 
вѣтвями, изъ которыхъ двѣ главныя идутъ отъ низу (какъ въ 
Л»,Л” 89, 94, 95, 98, 101,104—108 п т. д.),—но похожія на под¬ 

нятыя крылья (какъ въ N2 82). Всѣ вѣтви украшены цвѣтамп. На 
землѣ стоитъ по маленькой птицѣ, съ обраіцетшымъ назадъ 
крыломъ и оісущеппымъ хвостомъ; посредп тѣла — большой 
цвѣтокъ; птица стоитъ на подпоркахъ, похожп.хъ па огромныя 
.'іапы. Нижній подзоръ: деревца, украгаенпыя ромбами п 8-мп- 

угольникамп, вѣточкамп п цвѣтами; на вѣткахъ сидятъ птицы; 

меліду каждыми двумя деревьямп стоитъ по птпцѣ, украшенной 
вѣточкамп п цвѣтамп.—Шитье: двустор. п наборомъ, красной 
бумагой. 

ЛИСТЪ 1Л. 

157. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Лужскаго 
уѣзда.—Узоръ: дерево о 4-хъ вѣткахъ, украшоппыхъ цвѣтами^ 

посредп ствола придѣлано па обѣ стороны по орпамептальпой 
п.іастппі:ѣ съ вертика.іьпымп полосами. Съ обѣихъ сторонъ къ 
дереву обращено но большой птцѣ съ распуіцеппымъ хвостомъ; 

го.іова ті грудь ихъ украшены вѣточкамп.—Шиты: двустор. п 
наборомъ, кр;гсной бумагой. 

158. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Лужскаго уѣзда, 

дер. Новоселье.—Узорьг. дерево съ короткими вѣтками, въ елку. 

По сторонамъ, двуг..іавыя птицы съ опущеппымп крыльями; 
прямоугольныя пластппкп съ узоромъ въ шахматъ наложены 
па грудь, хвостъ п піізъ шеи. Меяіду головами п на головахъ 
—цвѣточки.—Шитье: наборомъ, красной бумагой. 

159. Кайма полотенца. Тульской губ. п уѣзда.—Узор)ь: дву¬ 

главая птица съ распуіцеппымп кры.льями; мегкду головами цвѣ¬ 

токъ, къ землѣ птица прикрѣпляется ппзомъ хвоста. Но сторо¬ 

намъ—небольшія птицы.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЫ 1111-я и 11117л 

160-я и 160-і. Кайма простліщ, С.-Петербургской губ., Гдов- 

скаго уѣзда, дер. Рясипцы.—Узоръ: ліепская Фигура, въ широ¬ 
комъ сараФапѣ, покрытомъ рисункомъ въ шахматъ; опъ надѣтъ 
поверхъ рубашкп съ узкими рукавами. На головѣ двѣ вѣточки; 

въ поднятыхъ рукахъ по птпцѣ съ подпятами крыльями п рас¬ 

пуіцеппымъ хвостомъ. Направо, два рядомъ стоящп.хъ крыла¬ 

тыхъ колеса, па которыхъ стоитъ по пдолу, состояще.яу изъ 
пеотесаппаго ствола съ человѣческой головой, увѣнчанной 
двумя вѣточкамп ’) п съ подбочепнвшпмпся руками. Еще пра¬ 

вѣе, Фантастическое животное (въ родѣ гриФОпа), обращенное 
влѣво, съ поднятыми крыльями и распущеннымъ хвостомъ; двѣ 
.лапы съ когтями выдвигаются впередъ. На головѣ животнаго 
корона.—Шитье: по псрсвптп, бѣ.іыми нитками (иногда этотъ 
рисунокъ бываетъ шптъ и краспой бумагой). 

ЛИСП ыт. 

161. Кайма полотенца. Ярославской губ.—Узоръ: двуглавая 
птпца, съ поднятыми крыльями п распущеннымъ хвостомъ; па 
груди у ней 8-уго.іьнпі5ъ съ рнсуикомъ въ шахматъ; па осио- 

ваніи шеи—широкая черпая полоса съ цвѣточкомъ посрединѣ. 

Но сторонамъ птпцы стоптъ по женской Фигурѣ, въ рубашкѣ 

’) На ріісуіікЬ нашего нз.лачія эти вѣточіга опущены по недосмотру ри¬ 

совальщика. 

8а1, Іоипіё ѵет8 Іыі, ауаіЯ 1е8 аііез Іеѵсез, Іа ^иеие ёіаіёс еі 
Іа Іеіе соптотіёе йе Ьтапсѣез; Іез раМез герозепі виг ііез Ііа- 

868 сопіііиев. Напз Іез ііііетѵаііез еійте 1е.з сопріез сГоізеапх, 

шіе реіііе йцпте ііишаіпе, ей 1'оппе сіе іетте, ѵеіие сГші Іатц'е 
згтірі/і'^ соиѵеті сіе сіеззіпз еп ёс11І^иіег; еііез опі шіе таіп 
ЗИТ іа Ііапсііе, еі сіе Гаійге Ііеппеііі іш ѵазе а Іопо- сои, Іеііг 
іёіе езі огпбе сіе гатеапх. Негтіёге іез оізеапх а ппе Іёіе, ші 
агЬте соіоззаі а ріизісигз Ътаисѣе.8, (ІОПІ сіепх ртіпсіраіез, ѵепапі, 

сГсп Ъаз (соште апх 80, 94—95, 98, 101, 104—108 еіс.), 
шаізгеззетЫапІ а сіез аііез 1еѵёе.з (соште ап Л» 82); іопіез зопі 
отііёез сіе Пешъ. Гаг Іетте, сіе реіііз оізеапх, іез аііез геі.опт- 

иёез еп агтіёте ей Іа циепе ѣаіззёе, шіе й'сапсіе йепт аи ші- 
Ііеп (Іи СІ08, е1 (Іез зирроПз зопз Іез раііез. /гкіе іп/еічеиге: 

агЬѵіззеаих, опіёез (1е Іозапдез е1 (Госіодюпез, сіе Ъгапсііез е1 

(1е йепгз; зпт Іез Ьгапсііез, (Іез оізеапх; епіте Іез сопріез сГат- 
Ьгез, пп оізеап огне (1е Ьтапйіез е1 сіе Пептз. — Вгосіегіе запз 
епѵет.з еі а роіпі сіеѵапі, еп соіоп тоиде. 

І'ЕИІіІЕ ЕИ. 

157. Вотсіпто сГсш еззпіе-шаіп, цоиѵ. (1е 81.-Рё1.егз1)оигц, сИзІт. 
(1с Ноица. — Неззіп: агѣге гг 4 ѣтаисѣез, отпёез сіе Йепгз; сіез 
(Іепх сбіёз (Іи Ітопс зон! йхёез, ап тіИеи, сіез ріасріез отие- 

топіёез сіе Ііашіез ѵегіісаіез. К’атЬге езі Пашіиё сіе отаигіз 
оізеаих, іоптёз ѵетз Іпі, ауапі Іа ^иеие ёіаіёе, еі Іа Іёіе еі Іа 
роіітіііс отпёез сіе ташоанх. — Вппіегіе заііз еиѵегз еі гі роіпі 
(Ісѵаиі, еіі СОІОП тешце. 

158. Ііотсіите сІЧш еззиіе-таіп, §опѵ. сіе ВІ.-РёІетзЬоптд:, 
(іізіг. (1еЬнща, ѵШаце (1с Ноѵоззёііё. — Лезвіи: атЪте а Ьгггпсѣез 
соитіез, сііеѵгошіёез. Г)ез (Іепх сбіёз, сіез оізеапх а (Іепх Іёіез 
о1 аи ѴОІ Ъаіззё, аѵес (іез тесіапдіез а сіеззіи еп ёс1іі(ііііет ро- 

зёз зиг Іа роіігіпе, зитіа (іпепе еі зпт ІеЬаз сіи сои; епіте еііез 
С!І зиг Іез сіепх Іёіез—(1е реіііез йеііѵв.—ВгосШе гг роіпі сіе¬ 

ѵапі, еп соіоп гонце. 
159. Воічіиѵе сГші еззиіе-таіп, цоиѵ. с1 сіізіт. сіе Топіа. — 

Певвіп: оізеап а сіепх Іёіез, ауапі іез аііез ёріоуёез; епіте Іез 
Іёіез, ппе Йепт; Гоізеаи Іісчіі аи зоі рат Іа Ъазе сіе за циепе; 
(іез сіепх сбіёз — сіе реіііз оізеаих. — ВгоЛегіе заиз епѵетз, ей 
соіоп гонце. 

ЕЕ.МЕЕЕ8 ІІ1І-« еі ІШ. 

160-я еі 160-^. Вотсіите сГип сігар сіе 111, цоиѵ. сіе 81.-Гё- 

Іегзѣоитц, сіізіт. (1е 0(1оіТ, ѵіііаце сіѳ Гаггззіпху. — Веввіп: йците 
(1е Іетте, ѵеіие, ]Ш’-с1еззиз пне сііетізе а тапсііез ёітоііез, 

(Гші Іатце взги/'ап, отиё (Гіш сіеззіи еіі ёс11І^иіе^, зит Іа Іёіе 
(Іеих Ъгапсііез, сііасшіе сіез (Іепх таіиз ёіеѵёез ротіе пп оі¬ 

зеап а аііез Іеѵёез еі а циеііе ёіаіёе. Л сітоііе, сіепх топез аі- 

іёез розаиі Гипс г\ сс'йё (1е Ганіте, еі зиттопіёез сГійоІез, сот- 

ішзёез еГшг Ітоис цгоззіег а Іёіе Іиітаіие, Іа Іёіе соигоішёе 
(1е татеаих') еі Іез таіиз розёез зит Іез Ііаіісііез. Елсоте 
ріиз гі сітоііе, іш апііііаі і'аііІазІЪіие (зетЪІаЫе гі ші цтШоп), 

Іоипіё гі цаисііе, ауапі Іез аііез Іеѵёез о1 Іа сіиеие ёіаіёе; сіепх 
раііез гг цгііТез з’ёіепсіепі еп аѵапі; зпт Іа Іёіе сіе Гаііітаі, 
шіе соитошіе.—ВгоЛегіе ЪІаіісЪе гг й1 Іігё (с]ие1(іие1оіз се (Іеззіп 
езі ехёспіё еп соіоп тоице). 

ЕЕШЕЕЕ 11Ѵ. 

161. Вогсіпте (Гіш еззиіе-таіп, цопѵ. сіе Уагозіай. — Везвіп: 

оізеап а сіепх Іёіез, ауапі Іез аііез Іеѵёез еі Іа сіиеие ёіаіёе, 

аѵес ШІ осіоцопо іі сіеззіи еп ёсЛііііиіет зпт Іа роіігіпе еі шіе 
Іатце Ііатіе поіте ротіапі шіе йепт — а Іа Ъазе (Іи сои. Без 
(Іепх сбіёз, шіе йциге сіе Гстте, ѵеіие еГшіе сііетізе а піап- 

’) Гаг еггеиг йа сіеззінаіеиг, сез гатваих п’опі раз ёіё ехргітёз 
зш’ 1в ііеззіи. 
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съ узкими рукавами, поверхъ которой надѣтъ широкій поло¬ 

сатый сарафанъ, перехваченный выше таліи черной широкой по¬ 

лосой съ цвѣточкомъ посрединѣ. На головѣ высокій кокош¬ 

никъ, на ногахъ обувь съ каблуками, въ рукахъ сосудъ съ 
плодами. Ііерхній и нижній подзоръ: деревца, и по сторонамъ 
ихъ четвероногія животныя, съ обраш,ениымп назадъ головами 
(сравни 163 и \&Ъ).—Шитье: верхошовъ, разноцвѣтными 
ше.іками и золотомъ. 

ЛИСТЪ IV. 

162. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., пзъ Краснаго 
Села (другой конецъ полотенца К- 87).—Узоръ: дерево о 4-хъ 
вѣткахъ съ украшеніями; по сторонамъ его два обращенныхъ 
къ нему льва, съ поднятою лапою п опущеннымъ хвостомъ; 

пзъ средины спины возвышается по вѣточкѣ, а поперегъ шеи 
н тѣла (наполненнаго шахматнымъ узоромъ) пдутъ-золотыя и 
желтыя перевязи. Такія л:е перевязи есть на вѣтвяхъ дерева; 

кругомъ всего, рѣшетка изъ крестиковъ. — Шитье: разно¬ 

цвѣтными шелками п золотомъ. 
1ба. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., .Лужскаго уѣз- 

да, дер. Лединки.—дерево о двухъ вѣтвяхъ, украшен¬ 

ныхъ цвѣтами. По сторонамъ два четвероногихъ лшвотпыхъ, 

съ обращенною назадъ головою.— двустор., красной 
бумагой. 

164. Кайма полотенца, Владимірской губ. и уѣзда.—Узоръ: 

дерево о 4-хъ вѣткахъ, съ разными украшеніями и цвѣтами; 

по сторонамъ львы, съ поднятыми орнаментальными хвостами 
II высокой коронкой на го.іовѣ; они всѣ обращены вправо. 

Подъ низомъ, рядъ розетокъ.—Шитье: верхошовъ, красной 
бумагой. 

165. Кайма полотенца. Саратовской губ., Сердобскаго уѣз¬ 
да.—Узор>ъ: деревца пзъ 6-вѣтокъ съ листьями и цвѣтами, по 
сторонамъ Фантастическія лшвотныя, одни па двухъ, другія па 
трехъ ногахъ, съ ушамп п остроконечной длинной мордой и 
распущенными птичьими хвостами; головы ихъ обращены на¬ 

задъ.—Шитье: верхошовъ, красной бумагой (иногда разноцвѣт¬ 

ными нитками). 
166. Кайма полотенца, Новгородской губ., Тихвинскаго уѣз¬ 

да.—Узоръ: ваза съ двумя ручками, по сторонамъ сидящіе гри- 

Фопн съ поднятыми крыльями. —■ Шитье: но вырѣзп, бѣлыми 
нитками (ппогда шелками и золотомъ). 

ЛЙСТТ) ІѴІ. * 

167. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго 
уѣзда, деревни Выскоткн. — Узоръ: двуглавая птица съ боль¬ 

шимъ многослолшымъ цвѣткомъ меліду обѣихъ головъ, съ 
распущенными крыльями, пзъ верхняго пера которыхъ рас¬ 

пускается по большому цвѣтку; хвостомъ своимъ птица при¬ 

крѣплена къ землѣ. По стоіюпамъ стоитъ по огромной 
женской Фигурѣ, въ широкомъ сараФанЬ, спереди котораго 
представлена птица на трехъ ногахъ, съ цвѣткомъ, поднимаю¬ 

щимся изъ средины сппны, и цвѣточкомъ на концѣ носа. Въ 
обѣихъ подняты.чъ рукахъ женская Фигура дерлштъ по птицѣ 
съ цвѣтами наверху крыльевъ и головы; на головѣ у нея вы¬ 

сокій кокошникъ. Нижній подзоръ: кресты съ перекрещенными 
концами.—Шитье: двустор. и наборомъ, красной бумагой. 

168. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ.. Лужскаго уѣз¬ 

да, дер. Удрайка.—Узоіні; ліенская Фигура, съ цвѣточками на 
головѣ, въ широкомъ и длинномъ платьѣ съ опущенными кон¬ 

цами и приподнятой серединой, пзъ подъ которой выходятъ но¬ 

ги, украшенныя вѣточками н подпертыя подставками; обѣими 
поднятыми руками она дерлштъ по птицѣ (сравни М 189). По 
обѣимъ сторонамъ стоитъ по подбоченившейся Фигурѣ меньшей 
величины, съ головой, утыканной цвѣточками, въ довольно ко¬ 

роткой и узкой одеаідѣ, съ руками и съ двумя небольшими 
предметами, ііривѣіпенными на коіюмнслѣ, пололюнпомъ па пле¬ 

чи; подъ ногами подпорки.—Шашг-е: двустор., красной бумагой. 

сЪез ёігоііев, еі раг-сіеззиз, й’ип Іаг^е 8ага[ап гауё, ргів ап 
(Іевзиз (1е Іа ІаШе раг шіе 1аг§е Ьапсіе поіге аѵес шіе реіііе 
йеш- аи тіііеи; виг Іа Ше ипе Ьаиіе соій'иге ікокозЫік)^ аих 
ріе(І8, сіез сііаивзигеа а іаіопв, сіапа Іез таіп8 сіез ѵааез сѣаг- 
!?ё8 гіе ігиііз. Башка аирегіеиге еі іпіегіеиге: агЬгіазеаих йап- 

({иёз сіе циасігирёсіез Іоигшші Іа іёіе ей аггіёге (сотр. Іез ЛіЛ': 

163 еі 165). — Бгосіегіе а роіпі сгоізё, ен зоіез сИѵегзез еі 
ей ог. 

РЕІЧІѢЕ ЬѴ. 

162. Вогсіиге (Гии еззиіе-таіи, §оиѵ. сіе Бі.-Рёіегзііоигд, сіе 
Іа ѵіИс (1е Кга88поіё-8ё1о (Гаиіге Ьогйиге сіе сеі еззиіе-іпаін 
аи Л"г 87). — Веааіп: агЪге а 4 Ъгансііез аѵес огпетепіз; сіе 
сіьацие сбіё ип Иои Іоигнё ѵегз Іиі, ауані ипе раііе Іеѵёе еі 
Іа циеие Ігаіпапіе; (Іи тіііеи сіи сіоз зе (Ігеззе ипе ЬгапсЬе, еі 
1е сои еі 1с согрз, геіпрііз (ІЧіп ііеззіп еп ёсііідиіег, зопі еп- 

Іоигёз сіе Ъапсіеіеііез ^аипе8 еі ог; сіез Ъапсіеіеііез зетЫаЫез 
епіоигепі Іез Ъгапсііез сіе ГагЬге. Лиіоиг сіе Іоиі ГепзетЫе, 

ші ІгеіИаде сіе сгоіх. — Бгосіегіе еп зоіез сИѵегзез еі еп ог. 

163. Вогсіиге сі’ші еззиіе-таіп, ^’оиѵ. сіе 8і.-Рё1ег8Ьоиг§, 

СІІ8ІГ. сіе Ьои§а, уШа^е сіе Ьёсііпкі. — Ьеааіп: агЪге а сіеих 
Ъгапсііез, огпёез сіе йеигз. І)е сііадие сбіё, іш диасігирёсіе, Іа 
Іёіе геіоигпёе еп аггіёге —Бгосіегіе запз епѵегз, еп соіоп 
гои§е. 

164. Вогсіиге еГші еззиіе-таіп, §оиѵ. еі сіізіг. сіе ’ѴѴІасІітіг. 

— Ііеааі'н: агЬге а 4 Ъгапсѣс сііагцё сГогпеіпепІз сііѵегз еі сіе 
йеигз; (1е сЬадие сбіё, ип ііоп, Іа сщеие Іеѵёе еі ипе Ьаиіе 
соигоппе зиг Іа Іёіе: Іоиз Іоигпёз а сігоііе. Аи сіеззоиз, ипе 
гаіщёе сіе гозасез. — Бгосіегіе а роіпі сгоізе, еп соіоп гоіцщ. 

165. Вогскіі'е сі’ші еззиіе-таіп, ^оиѵ. сіе 8ага1ой, сіізіг. бе 
8ег(1оЪ8к. — Леааіп: агЪгіззеаи а 6 Ъгапсііез аѵес іеиіПез еі 
йеигз; сіе сЬадие сбіё, .сіез апітаих Іап1а81і^ие8, сіопі Іез шіз 
розепі зиг беих ріебз, еі Іез аиігез зиг Ігоіз; ііз опі без огеіі- 

Іез, ип ІОІЩ ншзеаи еі шіе диеие сГоізсаы ёіаіёе; Іез Іёіез 
80ПІ геіоигпёез еп аггіёге. ^—Бгосіегіе а роіпі сгоізё, еп соіоп 
гоіщ-е (циеідиеіоіз се беззіп езі ехёсиіё еп йіз бе соиіеиг). 

166. Вогсіиге б’ип еззиіе-таіп, доиѵ. бе Nоѵ8огоб, сіізіг. бе 
ТікИіѵіп.—-Веват: ѵазе а сіеих апзез, бе с11а^ие сбіё без §гіі’- 

Гопз аззіз, ауапі Іез аііез Іеѵёез. — Бгосіегіе ЫапсЬе, а Й1 Іігё 
(циеЬіиеіоіз се беззіп езі ехёсиіё еп зоіе с1 еп ог;. 

ГЕІІІЫЕ ІѴІ. 

167. Вогсіиге б’ші еззиіе-таіп, §оиѵ. сіе 81.-Рё1ег8Ьоиг§, 

бізіг. (1е Обой’, ѵіИаоіе бе \Ѵізко1кі. — Веааіп: оізеаіі а сіеих 
Іёіез аѵес шіе йеиг аи тіііеи, Іез аііез іеѵёез; бе Іа ріи- 

те зирёг.еиге бе сез бегпіёгез з’ёрапоиіі шіе цгапбе йеиг, 

раг Іа циеие Гоізе;ш езі йхёе аи зоі. Ве сііацие сбіё, ипе й- 

циге соіоззаіе сіе і'еішпе, ѵёіііе еГші Іаіще асп-а/'ап, рогіаііі зиг 
1е беѵапі Іа гергёзепіаііоп сГші оізеап іі Ігоіз раііез, аѵес 
шіе йеиг йхёе аи тіііеи сіи боз еі шіе реіііе йеиг зогіапі би 
Ъес. Ве сЬасшіе бе зез сіеих піаіпз ёіеѵёез, Іа й”'иге і'ёпііпіпе 
Ііепі ип оізеаи аѵес без йеигз аи беззиз без аііез еі бе Іа 
1ё1е;е11е рогіе зиг Іа Іёіе ипе Ьаиіе соій'иге (кокоакпік). Бапсіе 
іп/егіеиге: сгоіх гссгоізеіёез. ■—■ Бгосіегіе запз епѵегз с1 а роіпі 
беѵапі, еп соіоп гоіще. 

168. Вогсіиге еГші еззиіе-таіп, доиѵ. бе 81.-Рё1ег8Ьоиг§, 
сіізіг. бе Ьоіща, ѵіИаде б’Оибга'іка.—-Веааіп: йдиге сіе іетше 
аѵес бе реіііез йеигз зиг Іа Іёіе, ѵёіио б’ші Іопц еі Іаіще Ьа- 

Ъіі а рапз гаЪаіззёз, еі Іа рагііе би тіііеи геіеѵёе, б’ой гез- 

зогіепі Іез ріебз, сЬаг^^ёз бе гашеаих еі розапі зиг без зир- 
рогіз; сЬасшіе без сіеих таіпз ёіеѵёез Ііепі ип оізеаи (сотр. 

1е М 189). Ве сЬадие сбіё, ипе й^иге бе зіаіпге тоіпбге, Іа 
Іёіе сЬаг^тёе бе реіііез йеигз, еі ѵёійе б’ип ЬаЬіІ аззег ёігоіі, 
Іез піаіпз зиг Іез ЬапсЬез еі рогіапі сіеих реіііз оЪ)ез1 аи Ъоиі 
б’ші коготіаіо (Ъаіапсіег), розё зиг іез ёрапіез; зоиз Іез ріебз 
без зиррогіз. — Бгосіегіе запз епѵегз, еп соіоп гогще. 
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ЛИСТЪ ІУІІ. 

169. Кайма полотенца, Тверской губ., Вътгапеволоцкаго уѣз¬ 

да.—Узо^зг,: Фпгура похоліая на человѣческую, и повидимому 
состоящая изъ тонкаго столба, на который надѣтъ узорчатый 
шпрокій сарафанъ. Верхъ столба, утыканный вѣточкамп, увѣн¬ 

чанъ наверху, вмѣсто головы, 8-и-угольнпкомъ; отрубки въ 
видѣ поднятыхъ рукъ держатт. большіе звѣздообразные цвѣт¬ 
ки, къ груди приткнуты снизу длинныя вѣтки. По обѣимъ сторо¬ 

намъ этой Фигуры стоитъ по большой, обращенной къ пей 
птпцѣ, которой тѣло покрыто узоромъ; конецъ носа, верхъ го¬ 

ловы, грудь п тѣло утыканы вѣточкамп; хвостъ состоитъ пзъ 
длинныхъ перьевъ, а вмѣсто ногъ—прямыя подпорки па доволь¬ 

но большпхъ откосахъ. Изъ средины евины поднимается грубое 
подобіе лшпекой Фнгуры, до нѣкоторой степенп близкой къ Фигу¬ 

рамъ М 122. Нижній подзоръ-, гирлянда зигзагомъ пзъ вѣто¬ 

чекъ.—Шитье-, двустор. п наборомъ, красной бумагой. 

170. Кайма полотенца, Олонецкой губ.—Узо^^л: дерево съ двумя 
главными вѣтвями, закругляющимися въ видѣ іонической волюты 
пли р' говъ, и мелкими вѣточками; посрединѣ ствола укрѣпле¬ 

ны украшеніи, а все вообще дерево п вѣтки утыканы безчи¬ 

сленнымъ мполюствомъ цвѣточковъ. По сторонамъ дерева 
стоитъ по большой Фшгурѣ, подобной лшпщпнѣ, въ шлатьѣ съ 
узкими рукавами п широкой юбкой; па груди днѣ большія ро¬ 

зетки, одна надъ друтою, посрединѣ юбки ті'іетья; изъ подъ 
платья видны двѣ ноги па низенькихъ подпоркахъ, а рядомъ ст. 

нпмв, по всей ширинѣ остальной юбкп идутъ съ калідой сто¬ 

роны счце по 7 подпорокъ; голова пзображена посредствомъ 8-ып- 

угольипка, увѣнчаннаго сверху длинной цвѣточной вѣткой; калі- 
дою пзъ поднятыхъ рукъ своихъ л’.епская Фигура дерлиітъ по 
вѣткѣ еще болѣе длинной, съ птичкой наверху, и тремя орпа- 

мептамп въ видѣ роговъ или іоническихъ волютъ. Нижній под¬ 

зоръ: вѣточки, п по сторонамъ обращеппыя къ нимъ птицы съ 
поднятымъ хвостомъ.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЪ ІШ. 

171. 172 и 173. Шитье черемисской рубашки. Нижегород¬ 

ской губ., Васильевскаго уѣзда. — Узоръ: цвѣты въ срединѣ 
ромбоидальныхъ Фигуръ п квадратовъ, съкрестамп,пересѣкаіо- 
щимп ихъ и съ мелкими вѣточкамп повсюду вкругъ.—Шитье: 

цвѣтными шелками, а кругомъ красныя рамкп пзъ красныхъ 
ше.іковыхъ лептъ. 

ЛИСТЪ III 

174. Кайма полотенца. Псковской губ., Порховскаго уѣзда, 

се.та Жирно.—Узоръ: я^енскія подбоченившіяся яшгуры, одѣтыя въ 
рубашки съ узкими рукавами, а сверху ншрокіе сараФаиы; вмѣ¬ 

сто ногъ прямыя подпорки. Направо отъ калідой такой Фигуры 
стоитъ по птицѣ, обращеипой къ ней па подпоркахъ в.мѣсто 
ногъ, съ поднятыми крыльями п слоліеппымъ хвостомъ. Ниж¬ 

ній подзоръ: рядъ птицъ, обращенныхъ влѣво, съ поднятыми 
крыльями.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

175. Каймаполотенца, С.-Петербургской губ.,Гдовскаго уѣзда. 

—Уго^гс,; рядъ ліепскпхъ Фигуръ, подбоченившихся и съ разстав- 

деппымн пальцами; головы у пихъ утыканы цвѣточками, а изъ- 

нодъ узкой юбки,вмѣсто йогъ видна подпорка съ раскосомъ внизъ 
(сравни ЛіЛ: 188 и 190); направо и налѣво отъ подпорки по два 
цвѣточка.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

176. Кайма полотенца, С.-Петербурсской губ., Лулшкаго уѣз¬ 

да, дер. Удрайка.—Узоръ (составляетъ второй пплшій подзоръ 
на полотенцѣ): деревцо, одѣтое въ л;епскуіо рубашку съ узкими 
рукавами, и широкій узорчатый сараФапъ. Поднятыя руки дер- 

ліатъ вѣточіш,а пзъ середины воротарубашкп подпимается,вмѣсто 
шеи съ го,новою, длинная прямая вѣтка. Направо п налѣво стоитъ 
по птпцѣ, съ расвущеинымъ хвостомъ, высокимъ цвѣточнымъ 

РЕІЛІИ Ш\. 

169. Вогсіпге сГнп еззпіе-таіп, цоиѵ. сіе Тѵѵег, сіізіг. сіе 
\Ѵу8Ііпі-Ѵо1оІ8Іт.ок. — Неввіп: йциге ауапі Гаррагепсе сГипе 
{етте е1, а се ди’іі рагаіі, сотрозёе сі’ші Понс аззез тіпсе, 
геѵёПі сГші 1аг§е зага/'ап огпетепіё, Лопі Гехігётііё вирёгіепге, 

сКаг§ёе сіе гагаеапх, 8е Іеггаіпе еп Ііапі, ап Иен сіе Іёіе, раг 
пп осіо^опе; сіез зетЪІапІз сіе Ъгаз Іеѵёз Пеппепі сіе цтапсіез 
йеш'з еп Іоппе сГёІоіІез; а Іа роіігіпе зопі Ііхёез сіе Іоіщііез 
Ъгапсііез іисИпёез. Не сЬацие сбіё, пи ртаіісі оізеаи І.оигпё 
ѵегз Іа йциге сіи сепіге, 1е согр8 соиѵеіѣ сГип сіеззіп; 1е Ъоиі 
сіи Ьес, Іе сіеззиз сіе Іа іёіе, Іа роіігіпе е1 1е согрз зопі ог- 

пёз сіе гашеапх,’ Іа с}иеие езі Іогтёе сіе Іопдиез рішпез, е1 

Іез раііез гетріасёез раг сіез зиррогіз ѵегіісаих а сопігеіогіз 
аззеи сопзісІёгаЫез. Пи тіііеи сіи сіоз зе сігеззе ште зогіе сіе 
§го88Іёге йциге сіе іетте, гарреіаиі 1е8 йцигез сіи № 122. 

ВапАе іп[епеиге: §иіг1апс1е сіе гапіеаих еп иіц'/а^з. — Вгосіегіе 
запз епѵегз е1 а роіпі сіеѵапі, еп соіоп гонце. 

170. Вогсіиге сГип еззиіе-піаіп, цоиѵ. сГОІопеІхк. — Незвіп: 

агЪге а сіеих ЬгапсЬе.? ргіпсіраіез, гесоигЬёез еп Гоппе сіе ѵо- 
іиіе іопіеппе ои сіе согпез, е1 аѵес ріизіеигз аиігез реіііез Ъгап¬ 

сііез; аи тіііеи |с1и Ігопс зопі йхёз сіез огпстепіз, е1 Іоиі 1’аг- 

Ьге езі сііагцё сѴип пошЪге іпйпі сіе реіііез йеигз. Пе сііадие 
сбіё, ипе цгапсіе йциге зешЫаЫе а ипе Гетте, ѵбіие еГіш 1іа- 

Ьіі а тапсЪез ёігоііез е1 а іире іагце; зиг Іа роіігіпе, сіеих 
цгапсіез гозасез. Типе аи сіеззиз сіе Гаиіге, е1 ипе Ігоізісте 
зиг Іе іирои; аи сіеззоиз сіе ГІіаЪіІ оп аррегдоіі сіеих ріесіз ге- 

розапі .зиг сіез зиррогіз реи ёіеѵёз, е1 сіе сііасіие сбіё 7 аи- 

Ігез зиррогіз, зиг Іоиіе Іа Іагцеиг сіе 1а ^ире; 1а Іёіс езі ех- 

ргітёе раг ші осіоцопе, зигіпопіё сГине Іопцпе ЬгапсЬе еп йеигз; 
сіе сііасшіе сіе зез сіеих таіпз ёіеѵёез Іа йциге Ііепі ші гатеаи 
епсоге ріиз Іопц, аѵес ип реііі оізеаи аи зоішпеі, е1 Ігоіз ог- 

петепіз еп Гоппе сіе согпез ои сіе ѵоіиіез іопіеппез. Вапсіе іп- 

І'ёгіеиге: гапіеаих, е1 сіе сЪацие сбіё, іш оізеаи Іоигпё ѵегз еих, 

ауапі Іа сіиеие Іеѵёе. — Вгосіегіе вапз епѵегз, еп соіоп гоице. 

РЕШЕН ІШ. 

171. 172 е1 173. Вгосіегіе сі’ипе сііетізе Ізііёгёшіззе, цоиѵ. 
сіе №іпі-Ноѵцогос1, сіізіг. сіе МаззШесѵзк. — Вгосіегіе: йеигз аи 
тіііеи сіе Іозапцез е1 сіе саггёз, аѵес сгоіх еріі Іез Ігаѵегзепі 
е1 реіііез йеигз Іоиі аиіоиг. — Вгосіегіе еп зоіез сіе соиіеигз 
сііѵегзез, аѵес епсасігетепіз еп піЬапз гоицез сп зоіе. 

РЕЕІНЕ III 

174. Вогсіиге сі’ип сззиіе-таіп, цоиѵ. сіе Рзкой, сіізіі'. сіе 
РогкЬой, ѵШаце сіе Лгпо.—Вевзт: йцигез сіе Гетте, Іез таіпз 
зиг Іез Ьаіісііез, ѵёіиез сіе сііетізез а тапсііез ёігоііез, е1 раг 
сіеззиз, сіе Іагцез яага/сшз; аи Ией сіе ріесіз, сіез зиррогіз сігоііз. 

СЪасріе йциге а, а за сігоііе, ип оізеаи Іоигпё ѵегз еііе, зиг сіез 
зиррогіз аи Ией сіе раііез, ауапі Іез аііез Іеѵёез е1 Іез сіиеиез 
ріоуёез. Вапсіе іп^ёгіеиге: гапцёе сі’оізеаих, Іоигпез а цаисИе, 

Іез аііез іеѵёез. — ВгоЛегіе запз епѵегз, еп соіоп гонце. 

175. Вогсіиге сГип ез.зиіе-таіп, цоиѵ. сіе 81.-Ре1егЬоиг§, сіізіг. 
сіе всіой. — Веввіп: гапцёе сіе йцигез сіе Геттез, іез таіпз зиг 
іез Иапсііез е1 Іез сіоіціз ёсагіёз; 1еиг.з Іёіез зопі огпёез сіе ре¬ 
іііез йеигз, е1 сіе сіеззоиз Іа ]ире зогі, аи Ией сіе ріесіз, ип зеиі 
зиррогі аѵес сопІгеГогІ (сотр. іез ,№№ 188 еі 190); а сігоііе ег 
а цаисИе сіи зиррогі, сіеих реіііез йеигз. — ВгоЛегіе запз еп¬ 
ѵегз, еп СОІОП гоице. 

176. Вогсіиге сі'ип еззиіе-таіп, цоиѵ. сіе Ві.-РёІегзЪоигц, 
СІІЗІГ. сіе Воица, ѵШаце сі’ОисІгаіка.—Веввіп (іоппапі Іа зе- 

сопсіе Ъапсіе іпіёгіеиге сіе і’еззиіе-таіп): агЪгіззеаи, геѵёіи 
сі’ипе сИетізе сіе іетте а тапсііез ёігоііез е1 сі’ип іагце вага- 

[ап огпетепіе. Вез таіпз ёіеѵёез Ііеппепі сЬасипе іш гатеаи, 

с1 сіи тіііеи сіи соі сіе Іа сііетізе з’ёіёѵе, аи ііеи сіи сои е1 сіе 
Іа Іёіе, ипе Іопцие Ъгапсііе. А сігоііе е1 а цаисііе, ип оізеаи а 
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гребнемъ и діипнымп вѣточкамп, воткнутыми въ хребе тъ д 
затылокъ. Подъ низомъ идетъ рядъ миніатюрныхъ птичекъ, 

парами и спиной другъ къ другу,—по всѣ го.;іовою внизъ.— 

Шитье-, двустор., красной бумагой. 

177. Кайма полотенца, Новгородской губ.. Валдайскаго уѣз¬ 

да, дер. Бѣлепецъ.—Узарк: рядъ женскихъ Фигуръ, въ піпро- 

Еихъ сарафанахъ съ узоромъ въ шахматъ, поверхъ рубашекъ 
съ узкими рукавами. Руки подняты вверхъ и въ каждой по 
цвѣтку. — Нижній подзоръ-, гпрлянда. — Шитье-, верхошовъ, 

красной бумагой. 

178. Кайма полотенца. Новгородской губ,, Крестецкаго уѣз¬ 

да, дер. Ватагиной.—Узоры дерево о четырехъ вѣтвяхъ; середи¬ 

на ствола украшена продолговатымъ 6-уголышкомъ; наверху 
помѣщена птица, и такія же па верху пиікшіхъ вѣтокъ. Натіра- 

во и па.)гѣво отъ дерева стоптъ, подбоченившись, по женской 
Фигурѣ, въ рубашкѣ и узкомъ саряФанѣ; ноги на подноркахъ, 

голова украшена висящими ленточками и вѣточками въ видѣ 
волютъ.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

179. Кайма полотенца, Новгородской губ., нзъ^Старой Русы.— 

Узоръ: дерево съ двумя вѣтками, богато украшенное; къ его 
стволу прикрѣплена длинная перекладина съ каішмъ-то устрой¬ 

ствомъ, похожимъ па Еаче.ли. Направо іі на.тѣво стоитъ по 
сѣщлищу, вь видѣ двуглавой птицы о 8-міі ногахт., па каждой 
го.'ювѣ у которой помѣтцено е.ще но маленькой птичкѣ. Въ сѣ¬ 

далищѣ сидитъ женская Фнгура, съ цвѣточкомъ па головѣ, и 
съ подяіатілмп къ тальѣ руками.—7/7((тбс: двустор., и наборомъ, 

красной бумагой. 

ЛИСТЪ !Д. 

180. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Гдовскаго уѣзда. 

—Узоръ: деревцо, украшенное 8-ми-угольнш:аыи, придѣланными 
вѣтвями, лептами п проч. (сравни Л'і .100). Направо и налѣво отъ 
пего стоитъ по большой люпекой <і>пгурѣ, въ узкомъ сарафанѣ, 

съ вѣточками вмѣсто головы; въ поднятыхъ рукахъ по птицѣ- 

Нижній подзоръ: деревца, украшенныя привѣсками, чередую¬ 

щіяся съ двуглавыми птицами, изъ средины спины укоторых'ь 
поднимается вверхт. но вѣточкѣ.—//Із/иье; двустор., красной 
бумагой. 

181. Кайма полотенца С.-Петербургской губ., .Лужскаго уѣзда. 

—Узоръ: і)ядъ Фигуръ (доллшо быть первоначально женскихъ), 

съ огромными кистями рукъ, нодпятымн вверхъ (ліестъ религіоз¬ 

наго обожанія), съ отставленнымъ большимъ пальцемъ.— 

Шитье: двустор., красной бумагой. 

182. Кайма но.іотенца. Тверской, губ.. Вышневолоцкаго уѣз¬ 

да,—Нзорь; Фпгура, подобная пзображенпымъ въ предъидущемъ 
.Л'! (кромѣ поднятыхъ рукъ), но женская Фигура почти совер¬ 

шенно узке превратилась въ узоръ. Верхняя часть ея утыкана 
вѣточками. Нижній подзоръ: рядъ цвѣточковъ.—Шитье: дву¬ 

стор., красной бумагой. 

Л ИГЛЪ НІ. 

183. Кайма полотенца. Тверской губерніи п уѣзда. — 

Узоръ: рядъ человѣческихъ Фигуръ, въ короткихъ платьяхъ и 
на длинныхъ подпоркахъ вмѣсто ногъ; въ поднятыхъ кверху 
рукахъ по густой и невысокой вѣткѣ; въ голову н низъ платья 
воткнуты вѣточкн. Внизу, между 'Фигурами, стоятъ парами не¬ 
большія птицы, обращенныя одна къ другой лицомъ. Верхній 
подзоръ: рядъ птицъ, обращенныхъ вправо, съ поднятыми 
крыльями и распущенпымъ хвостомъ.—Шитье: красной, язел- 

той и зеленой шерстью. 

184. Кайма полотенца. Новгородской губ. и уѣзда.—Узоръ: 

гпрляпда изъ вѣтки съ цвѣтами.—Д/ммье; двустор., красной бу¬ 

магой. 

цнене ёіаіёе, ное ііаніе сгёіе сіе Йеніъ еі ііе Іопц-; гатеанх 
йхёз йапз Іа пицне еі (Іаііз 1е сІ08. Ли (Іевзоиз, ыпе гаіщёе сіе 
реіііз оізеанх генѵегзёз, раг сонріез, еі Нпінапі, 1е сіоя Іез ння 
шіх ішігез.— ВгоАегіе ванз епѵегв, ен соТіН гонце. 

177. Вотсіиге еГіш еззніе-таін, цоііѵ. сіе Nоѵо'огос1, сИзіг. сіе 
\Ѵа1сІаі, ѵіИаце сіе ВёІёнеН. — Оеззіп: гапцёе сіе йцнгез (Іе Гет- 

тез, ѵёінез, раг сіеззиз сіез сііетізез а тапс’лез ёігоііез, сіе 
Іагцез зигаі'ат опіёз сГип сіеззін еп ёсіпцніог; сііаснпе сіез 
гааінз Ісѵёсз Нені ине йене. ВипЛе іпі'ёі-іеиге: цнігіаікіе. — 

Вгойегіе а роіпі сгоізё, еп еоіон гонце. 

178. Воі’сіиге сі’ип еззиіе-таііі, цоііѵ. сіе Ноѵцогосі, сіізіг. сіе 
Кгезігу, ѵіИаце сіе "ѴѴаіацѣіпа. —■ Овзвіп: агЬге а 4 Ьгансііез, 1е 
пііііеи сіи ігонс езіогпё сГші йехацопе оЫопц, сііагцё сГоізеанх 
раг еп Ьані, сошше іез Ьгансііез іпіёгіеигез. Ве сііасще ссііё 
сіе ГагЬге, ыпе йцаге сіе іетте, ѵёіне еГшіе сііетізе еі сГнп 
загаі'ім ёігоіі; іез ріесіз розепі зиг сіез знрроіѣз, іа іёіе езі ог- 

нёе сіе Ьаіиіеіеііез ренсіапіез сі сіе гатеанх еп ѵоіиіе. — Вго- 
Легіе запз епѵегз ен соіоп гоице. 

179. Вогсінге сі’ип еззпіе-шаіп, цоиѵ. сіе Хоѵцогоіі, сіе ІаѵіПе 
сіе Віагаіа-Конзза. — Ікзвіп: агЪге гісііетепі огпё, а сіепх Ьгап- 

сЬез; ап ігопс езі йхё шіе Іопцпе роиіге ігапзѵсгзаіе зетЫа- 

1)1е а шіе Ьаіапдоіге. Не сііацпе ссЛё, ші зіёце еп !опііс сі’оі- 
зеаи а 8 Ішііз раііез еі а сіепх іёіез, рогіапі сііасипе ип аи- 

іге реііі оізеаи. 8иг 1е зіёце ігопе шіе йциге сіе Геште, аѵес 
шіе йеш- зиг Іа іёіе, еі іез іпаіпз (іігіцёез ѵегз Іез Ііапсііез. — 

Вѵоііегіе запз епѵегз еі а роіпі сіеѵапі, ей соіоп гонце. 

Г НИ НЕ Ъ\. 

180. Вогсіпге (Гші еззіііе-таіп, цоііѵ. сіе 8і.-РёіегзЪоіігц, сіізіг. 
сіе Нгіой',—/>е5.ѵт: агЪгіззеаіі, огпё сГосіоцоііез, сіе гатеанх, сіе 
Ьапсіеіеііез еіс. (соіпр.1е.Л!і 100).І)е сііацпе с'6іё,шіе цташіе йциге 
сіе і'етше, ѵёіпс сі’ші заг(і[іт ёігоіі, аѵес сіез гатеанх ап Ііеп 
(1е іёіе; сіапз сііасшіе сіез таіпз ёіеѵёоз ші оізеаи. В тЛе т- 

(егіемге: агЬгіззоаих огпёз іГаррешіісез, аВепіапі аѵес ііез оі- 
зеаііх а сіепх іёіез, еі ауапі, аіі тіііеп сіи сіоз, ші гатеаи 
ѵогіісаі.'—ВгоЛегіе запз епѵегз, сп соіоп гонце. 

181. Вогсінге сі’іш еззыіе-шаіп, цоиѵ. сіе 8і.-РёіегзЪоигц, сіізіг. 
ііе Конца. —Ікзвіп: гапцёе сіе йціігез (огіціпаігешеиі сіе іеш- 

тез), ауапі сіез таіпз сіе сіітепзіоп соіоззаіе, ёіеѵёез еп зіцпе 
(і’асіогаііоп геііц'еизе, іез роисез ёсагіёз.—Впхіегіе зіпз епѵегз, 

СП соіоп гонце. 

182. Вогсінге сГші еззійе-таііі, цоиѵ. сіе Тсѵег, сіізіг. сіе 
"іѴузІші-ѴоІоізііок. — Оевзі'п: йциге зетЫаЫе а сеЛІез сіи Л» 

ргёсёсіспі (ехсеріё Іез таіпз ёіеѵёез), піаіз с1ё)а ргезцпе сош- 

ріёіетеиі раззёе а і’ёіаі сіе йциге цёошёігідие; Іа рагііе зи- 
рёгіенге еп езі сѣагцёе сіе гатеаих. Вашіе іп[ёгіеиге: гапцёе 
сіе реіііез йеигз. — ВгоЛегіе запз епѵегз, еп соіоп гонце. 

ЕЕИІІІЕ ЕІІ. 

183. Вогсінге сі’ші еззиіе-таіп, цоиѵ. еі сіізіг. сіе Т\ѵег 
— Ііеззіп: гапцёе сіе йцигез Іішнаіпез, ѵёіііез сі’ііаііііз сопгіз 
еі розёез зиг сіе ііапіз зпррогіз ап Ііеп сіе ріеіз; сіапз 
сііаснпе сіез сіенх таіпз ёіеѵёез, на гашеаи іопіііі еі соигі; 

іа іёіе еі 1е Ьаз сіи ѵёіетепі зопі сііагцёз ііе гатеанх. Еп 
Ьаз, епіге іез йцигез, сіе реіііз оізеаііх раг соііріез еі айгоп- 

іёз. — Вашіе зирегіеиге: гапцёе сі’оізеаих, іоцгпйз а сігоііе, Іе.ч 
аііез Іеѵёез еі іа с^иеие ёіаіёе.—-ВгоЛегіе еп іаіпез; гонце, 

_Іаіте еі ѵегіе. 

184. Вогсіиге еГші еззиіе-таіп, цоііѵ. еі сіізіг. сіе Ноѵцогосі. 

— Веззіп: цііігіашіе іогтёе сі’ип гатеаи аѵес йеигз. — Вго¬ 

Легіе запз епѵегз, еп соіоп гоице. 
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ЛИСТЪ ни. 

185. Кайма тіо.іогепца, Орловской губ., Мдепскаго уѣзда.— 

Узоръ: цвѣты въ индѣ з'іѣздъ, въ 8-мп-уголыіш;ахъ. — Тканье 
ііраспой бумагой. Внизу, іфу:і;ево звѣздамп. 

186. Кайма полотенца, Новгородской губ. п уѣзда.—Узоръ: 

гпрлянда пзъ вѣточки съ цвѣтамп н цвѣточками.—Шитье: 

двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЪ НІИ. 

187. Кайма полотенца, Новгородской губ., Ти.хвпнскаго уѣз¬ 

да. — Узо2}ь: Фпгура наподобіе женщины, въ платьѣ изъ поло¬ 

сатой матеріи; голова замѣнена ФлгурлГі въ ])одѣ очень широ¬ 
кой корзшіы, украшенной вѣто ліамн но краямъ; такія жевѣточ- 

кя воткнуты въ платье; ноги, на подноркахъ, широко разстав¬ 

лены и къ ппмъ привѣшены .іепты. По сторонамъ женской Фи¬ 

гуры помѣщается по Фантастическому четвероногому яііівотпому 
о двух’ь головахъ, съ гривами и высокими ушами; пзъ середи¬ 

ны сппни нодппмаетея сто.іб.ліъ, грубо обдЬлапный іі одѣтый 
въ видѣ женской Фпгурн, сі. поджатыми руками.—Шитье: на¬ 
боромъ п двустор., красной бумагой. 

188. Кайма полотеіща, С.-Петербургской губ.. Лужскаго 
уѣзда, дер. Новоселье.—Узо2Ж яѵепскія Фигуры, состоящія изъ 
столбика, па который надѣта рубашка п узорчатый сараФанъ; 

8-уголыгш:ъ, украшенный вѣточками и цвѣточками, замѣняетъ 
голову, поднятыя руин дерікатъ по большому цвѣтку въ впдѣ 
звѣзды. Между каждыми двумя Фигурами по деревцу съвѣточ- 

камп ц цвѣтамп, а па вергаппѣ его укрѣплено по точно такому 
:кс 8-п-угольнпку, какой у продъпдущпхъ лгенскііхъ изображе¬ 

ній представляетъ голову;—Шитье: двустор., красной бумагой. 

189. Кайма нолотонца, С.-Петербургской губ., Новоладож- 

скаго уѣзда.—Узоръ: окепскія Фигуры, подобныя главной Фигурѣ 
въ № 168; по здѣсь оиѣ стоятъ ногамп прямо па землѣ, п отъ 
плечъ виситъ длинный передникъ. По сторонайъ этой Фпгуры 
стоитъ по подобной яге женской Фигурѣ, въ платьѣ п длинномъ 
•гередпикѣ, по вмѣсто погч. у пей шпрэкоо прямоугольное 
оспованіе; руки под,-каты къ тальѣ.—Шитье: двустор., красной 
бумагой. 

190. Кайма полотенца, С-Петербургской губ., Повэладоа;- 

скаго уѣзда.—Узоръ: человѣческая Фигура въ короткомъ платьѣ, 

изъ-подъ котораго пдетъ виизъ столбпкъ пліі подставка, замѣ¬ 

няющая нош п украіпепная вогнутой Фпгурой въ видѣ роговъ. 

Голова утыкана вѣточкамп п цвѣточкамп, вмѣсто лпца боль¬ 

шая розетка, п другая такая же украисаетъ нпзъ сараФапа. 

Протянутыми руками эта человѣческая Фигура держитъ на по¬ 

воду два Фантастическія жпвутнып, на двухъ большихъ под¬ 

поркахъ вмѣсто ногъ, съ мордой четверзпогаго п большимъ 
птпчыіыъ распущеннымъ хвостомъ. Все тѣло у нихъ укратпено 
большимп розеткашп, а па хребтѣ стоптъ по маленькой чело¬ 

вѣческой ФИгуркѣ въ длинномъ платьѣ на подпоркахъ вмѣсто' 
ногъ, II съ годовой, утыканной цвѣтами. Между ногъ Фантастп- 

ческаго животнаго стоитъ по маленькой птицѣ.—Шитье: дву¬ 
стор., красной бумагой. 

ЛИСП. ИІѴ. 

191. Кайма полотенца. Новгородской губ., Валдайскаго уѣзда. 
— У зорж дерево, па которое ііадѣті. узорчатый саряФапъ, а на¬ 
чиная съ мѣста плечъ, оно идетъ, расшпряясь ввер.хъ, в ь впдѣ 
шпрокой корзипы, съ вѣточкамп по краямъ вверху. Но сто¬ 

ронамъ дерева двѣ Фпгуры, наподобіе человѣческихъ, въ ши¬ 

рокихъ саііаФаиахъ, съ орпамептомъ въ родѣ большаго креста 
па груди, па подпоркахъ, съ поперечной перекладиикоіт внизу, 

я съ цодобіе.мъ рукъ, согнутыхъ въ локтяхъ; на рукахъ всего 
только по 4 пальца. Т>е20хній и нижній в'Ьточіш въ ед- 

ку.—Шитье: двустор. іі наборомъ, красной бумаі'ой. 

ГЕІЛЬІЕ І.Ш. 

185. Вогйнге іГни 63.4166-шаіп, цонѵ. (ГОгеІ, сіізіг. йе 
Мгензк. — Пезвіп: Йенгз ен Гоппе (1’ё1оі1е.4, іімпз сіез осіо- 

ц-опез. Ве іоні. Нет ен соіон гои"е. Ап гіезз піз, (Іеніеііе аѵес 
йеззіи Гогтё сГёІоіІез. 

186. Вогсіиге сі'ин сззиіе-шаін, ц'онѵ. еі сіізіг. сіе Поу^огой. 

—■ Оезвіп: §ніг1апс1е Іогтёе еГші гатеаи аѵес йенгз. — Ъгосіе- 
гіе заиз енуетз, ен соіон тоіщ'е. 

ЕЕИЕЕё ілііі. 

187. Вогсіпте сГші еізиіе-іпаін, ;,поиѵ. сіе Поудогой, йізіг. йе 
Тікішін.—Веззіп: йй'иге зешЫаЫе а сеііе йЧте і'етше, ѵёіне 
й’нн ІіаЬіІ ен ёіойе гауёе. Ва Іёіе езі гешріасёе раг пне зогіе 
йе раніег Гогі 1аг§е, сііагц-ё знг зез Ьогйз йе гашеанх, аінзі 
пне Іа тоѣе; Іез ріейз, розані зиг йез зиррогіз, зоні ёсагіёз е1 
огпёз йе Ьанйеіеііез. Г)е сйасцю сбіё йе Іа йции-е йе Гетто, 

пн (щайгнрейс Ганіазіісіие а йенх Іёіез, аѵес сгіпіёге е1 Ііан- 
іез огеіПоз; йн тіііен йи йоз з’ёіѳѵе ни реііі роіеан етоззіёге- 

тені ІгаѵаіНо е1 генйн, раг ни ѵёіетені знрегрозё, зешЫаЫе 
а шіе йцш'е йе Гетте, Іез таіпз зпт Іез Ііапсііез. — Лгогіегіе 
а роіпі, йеѵапі е1 заиз енѵегз, еіі соіон гонце. 

188. Вогйиге й’нп еззиіе-таін, цоиѵ. йс 81-РёІегзЬонгц, 
сИзІг. йе Вонца, ѵіііаце сіе Коѵоззёііё. — Веззіті: йцигез зст- 

ЫаЫез а йез Гештез, е1 сотрозёез й’ші роіеан геѵёіп й’іто 
сііешізе еі сГші .шг(і(ип опіотепіё; ші осіоцопе, огне (Іе га- 

інеаііх е1 йе йенгз, гелпріасе Іа Іёіе; сііасшіе йез (іенх таіпз 
Іеѵёез Ііепі пне йенг ен Гоппе сГсІоіІе. Еніге сііайне йенх й- 

ціігез, НН агЬгіззеан аѵес Ьгапсііез еі йенгз, е1 ей Ііаиі, ші 
осіоцонс 1е1 цііо сеіиі цт гетріасе Іа Іёіе йез йцнгез ргё- 
сёйелііез. — Ъѵоеіегіе заиз енѵегз, ен соіон гонце. 

189. Вогйнгс (Гші еззніе-таіи, цоиѵ. йе ВІ.-РёІегзЬонгц, 

ЙІЗІГ. (Іе Поѵаіа-Вайоца.—■ Везвіп: йцнгез йе Геттез, зетіііа- 

Ыез а Іа ргінсіраіе йн .М 168, шаіз ісі еііез розепі ітшёйіаіе- 

тепі знг Іе зоі, еі нн Іопц ІаЫіег Іпі езі аііасііё анх ёрлніе.?. 

Пе ейацпо сбіё, шіе йцнге зешЫаЫе а Іа ргёсёйепіе, ѵёіне 
сГин ІіаЫІ еі сГнн ІаЫіег, зеніетеій ан Иен йе ріейз еііез ге- 

розепі знг йе Іагцез Ъазез гесіанцпіаігез; Іез таіпз зоні йігі- 
цёез ѵегз Іа ІаШе. —• Вгосіегіе занз енѵегз, ен соіон гонце. 

190. Вогйнге еГіш еззніе-таіи, цонѵ. сіе ВІ.-РёІегзЬонгц, 

ЙІЗІГ. йе Поѵаіа-Вайоца. — Веззііг: йцнге Іпітаінс, ѵёіне сГші 
ІіаЫІ СОНГІ, йе йе.ззонз Іецне! йеззеші нн реііі роіеан он знр- 

рогі, готр1ас;ані Іез ріейз с1 огнё еРнне йцнге гесонгЬёс сп 
Гогте йе согнез. Ва Іёіе езі сЬагцёе йе гатеанх еі йе йенгз, 

Іе ѵізаце езІ гетріасё раг нпе гозасе, еі шіе аніге гозасе 
огне іе Ьаз йн зат/ип. 1)с зез йенх таіпз ёіепйнез Іа йцнге 
Ішпіаіпе Ііепі раг йез ціііііез йенх аиітаііх і'аиіазіісіиез, ро- 

запі сйасш) знг йенх цтаийз зиррогіз ап ііен йе ріейз, 

еі аѵаііі шл шизеан йе (ріайгирёііе еі шіе цтаисіе с^ііеие 
сРоізеац ёіаіёе; Іеиг согрз езі ііагзешё йе цгаіійоз гозасоз, 
еі .зиг Іе йоз зе йгеззе шіе рсіііе йцнге Іішнаіне ѵёіне (Гші 
ІіаЫІ Іонц, Іа Іёіе огнёе сіе йенгз еі розані знг йез зиррогіз аи 
ііси йе ріейз. Еніге іез ,]'атЬез -зиррогіз йе І’аійгааі Гапіазіі- 
еріе, ни реііі оізеан. — Вгосіегіе занз енѵегз, сіі соіон гонце. 

ЕЕЕІЕЕЕ Ы1У. 

191. Вогйнге еРни сззніе-таін, цонѵ. йе Коѵцогой, йізіг. йо 
У^акГаТ—агЬге, геѵёін еРші заті'ап отпетепіё, еіараг- 

Ііг йе Іа ріасе сіе.з ёраиіез, зе Іегтіиані ѵегз Іе Ьані ен Гоппе 
йе іагце раніег, йогйё йе реіііз гатеанх. Ве скацне сбіё, йенх 
йцнгез зетЫаЫез а йез ёігез Іишіаіиз, ѵеінез йе Іагцез зсіга- 

1‘апз огпёз знг Іа роіігіне й’ші йеззіи ен Гоппе йе сгоіх, Іе 
ІОНІ герозапі знг йез зиррогіз Ігаѵегзёз, ен Ьаз, раг шіе зо- 

Ііѵе; йез зетЫаііІз йе Ьгаз, гесошѣёз ѵегз Іа ІаіПе, оні сІез 
шаінз а 4 сіоіціз. Вапекз зиреічеиге еі іп[еі'іеиге: гатеанх сііе- 

ѵгонпёз.—Вгосіегіе вапз енѵегз еі а роіпі сіеѵаиі, ен соіон 
гонце. 

С 
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192. Кайма полотенца, Ярсславскип губ., іі.зъ города Рыбинска. 

— Узоръ: деревцо, па которое надѣта :і:епсі;ая рубашка п укра¬ 

шенный цвѣточками сарафанъ; головы пѣтъ; верхъ ствола 
также украшенъ цвѣточками. По сторонамъ дерева, женскія фп- 

тури, БЪ рубашкѣ п сараФПпѣ подобныхъпредъидушдімъ; голо¬ 

ва утыкана цвѣточками; въ поднятыхъ рукахъ но вѣточкѣ 
съ ці^тами. Нѵокпій подзсръ: рядъ птпцъ, обращенныхъ впра¬ 

во, съ распущопиымъ хвостомъ, п съ цвѣткомъ па хребтѣ.— 

Шитье: двустор., красной бумагой. 

193. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Пмбургскаго 
уѣзда.—Узоръ: большое дерево, па которое надѣто ншнскос 
платье съ богатыми узорами, а верхъ украшенъ мпо:кествомъ 
Фигуръ пли вѣтвей наподобіе человѣческихъ рукъ, держащихъ 
вѣточкп; голова замѣнепа пебо.іьшимъ 6-уго.льиіікомъ, надъ ко¬ 

торымъ врнкрѣплепа двуі'лавая птипа; двуглавыя же птпцы по¬ 

мѣщены па верхнихъ вѣточкахъ (сравпп Фигуру въ ЛІ! 170'. Шізю- 

ній подзоръ: іирляпдаизъ вѣточкп съ ппѣточкамп, внутри кото¬ 

рой впдпа верхушка зданія, увѣнчаннаго крестомъ; одинъ разъ 
она появ.тяется прямо, а другой разъ верш иной внизъ.— Шитье 
двустор., красной бумагой. 

ЛІ'ІПЧ) [ДК 

194. Каймаполотеицц С.-Петербургской губ., Луікскаго уі зда 
—Узоръ,: бо.лыпое зданіе, широкая, прямая кровля котораго усѣя¬ 

на звѣздами, НЛП цвѣточками, п увіпчана тремя главкамп съ 
крестами. Толщина обѣихъ стѣнъ покрыта узоромъ в'ь елку; 

внутри зданія стоитъ па землѣ пять женскихъ Фигуръ врядъ 
въ шпрокпхъ са.раФапахъ п съ закругленными въ локтяхъ ру¬ 

ками. Надъ ними, но самой серединѣ, двуглавая птица, нрпирѣ- 

нлеипая къ потолку большпмъ цвѣткомъ, поднимающимся иа 
стеблѣ среди обѣихъ головъ. По сторонамъ птпцы, представ¬ 

лены на воздухѣ же (пли въ ггерспектпвѣ?) двѣ такія же Фигу¬ 

ры, какъ ввпзу, и еще двѣ другія помѣвг,епы на вершинѣ на¬ 

ружныхъ уі’ловъ стѣнъ. Внѣ зданія, нредетавлено па воздухѣ 
(или въ перскнективѣ?), по обѣимъ сторонамъ, по двуі'лавой 
птицѣ, нѣсколько отличной отъ птпцы впутрц зданія; у нпхъ 
внпзу хвоста вшрокое основаніе (что, быть можетъ, доказываетъ 
пхъ прпкрѣнлеиіе къ землѣ); узоръ иа грудной пластинкѣ іі 
на крыльяхъ въ вгахматъ, а наверху цв'Ьтка, поднимающагося 
среди головт., сііднтъ втпца. Въ самомъ верху, направо п на¬ 

лѣво, представлено по лодкѣ съ ру.іемъ, парусомъ и ігачтон; у 
двухъ послѣднихъ наверху по іітпцѣ (еравнп Л» 1 52). Ііижнііі 
подзоръ: гпрлянда пзъ вѣточкп, внутрп которой деревцо съ дву¬ 

мя вѣточкамп, одинъ разъ прямо, другой разъ - всршппой внизъ. 
—Шитье: двустороппее п наборомъ, красной бумагой. 

ЛИСТЪ ШТ. 

195. Кайма полотенца, С.-Петсрбурі сбой губ., Гдовсіаго уѣзда 
— Узоръ: большіе цвѣтки, подобные пзображеинымъ въ Лі 57. 

Во сторонамъ, по дереву съ Фигурой наподобіе человѣческой 
сдѣланной до пояса и повторенной два раза: вверхъ п внизъ 
(какъ папрпм. Фигуры королей, дамъ н валетовъ на картахъ). 

Рукп подняты п держатъ по цвѣтку, платье украшено вѣ¬ 

точками.— Нижній подзоръ: тотъ же что въ Л» 150.—Шитье: 

двустор., красной бумагой. 

196. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ., Ямбуі'гскаго 
уѣізда. — Узоръ,: двуглавая птица, съ обѣими шеями слолюп- 

тгымп вмѣстѣ, и па трехъ ногахъ, пли подноркахъ; обѣ головы 
утыканы вѣточками. По сторонамъ птпцы стоитъ по большой 
женской Фпгурѣ, съ орнаментомъ въ впдѣ креста па грудп, въ 
рубашкѣ, поверхъ которой саргФппъ съ узоромъ въ шахматъ; 

голова утыкана вѣточкамп; рукіі согнуты въ лок'гяхъ п при¬ 
гнуты къ тальѣ.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

ЛИСТЪ ТПТІ. 

197. Кайма полотенца, С.-Петербургской губ, Лужскаго уѣзда. 

192. Вогсіизе сГин еззніе-таіа, донѵ. (1е Уаг’озіай', сіе Іа 
ѵіПе сіе ПуЬінзк.— Ікззіп: агЬгіззеан, геѵеін сі’ипе сііешізе еі 
(Гии зага/ап огне сіе реіііе.з йепгз; Іа Іёіо тапцне; 1е сіеззнз 
(Іи Ігонс езі ё^аІетеіК огне сіе Ііеигз. Ве сЬацие сбіё, ипе й- 

цнге сіе Тешше ѵёіне сотте Іа ргёсМенІе; за Ше езі сКаг§ёе 
(1е Йеш'з, сііасшіе сіез сіеііх шаінз ёіеѵёез Пеиі ші гашеан а 
йеш’з. Вишіе іпіегіеиге: гаіщёе сГоізеанх, Іоіігпёз а сігоііе, Іа 
цнеііе ёіаіёе е1 пне йенг зііг 1е сіоз. — Вгойеъ'ів заііз епѵегз, 
еіі С0І0Н гоіщ-е. 

193. ВоічПи'е (Гпн еззніе-таін, ^ойѵ. сіе Вѣ-ГёІегзЬонгр-, 
сИзІг. (Іе УатЬонгд. — Оеззіп: цтаті агЬге, геѵёін (Гшь 1іа1)іІ 
сіе і’етгае гісІіешеіК опіетепіё; Іе Ііаиі езісііагцё сіе ріизіенгз 
ѣгаіісѣез он йдигез зсшЫаЫез а сіез.ісгаз еГКоште, Ісііапі йез 
гатеанх; Іа Іёіе езі гетріасёе раг ни реііі 1іеха§опе, знгшопіё 
сГнн оізеан а йенх Іёіез; (Ганігсз оізеаих сіи тёте цепго 
80ПІ рогсКёз ЗІІГ іез гатеанх зирёгіеш'з (сотрагег Іа й^^нге 
сіи № 170). Вапсіе іпіегіеиге: цнігіапсіе Тогіпёо (Гіт гашеан 
аѵес реіііез йеигз, сіапз Іез езрасез ѵЫез (Іе ѣшіиеИо арра- 

гаіззепі (іез сішез сГёсИйсез, Іёіе ЬёсКе, еі зшчпопіёез (Гнпе 
сгоіх. — Втіегіе запз епѵегз, еп соіон гои^'с. 

ТЕ1ЛІІЕ МУ. 

194. Вогсіиге еГіш еззыіе-таіп, цону. сіе йІ..-РёІег8Ьоиг8', сіізіг. 
(іе Понда. —Леззіп: цгаші ёсіійсе, (Іоні Іа Іагце (оііиге ріаіе, 

рагзетёе (І’ёіоііез он сіе Йенгз, озі сонгопнёе (Іе Ігоіз іаіііег- 
пез зигтоніёез сіе сгоіх. П’ёраіззенг сіез сіенх шпгз езі соіі- 
ѵегіе (Гіт (Іеззін сКеѵгошіё; (Іаііз І’ііііёгіеиг, шіе гаыдёе сіе 5 

йцнгез іётінінез, ѵёіііез (Іе Іагдез заги/Ьпз еі Іез Ьѵаз рііёз ѵегз 
Іез ѣансКез. Ан (Іеззиз (Геііоз, ап тііісіі, ни оізеан а ііонх Іё- 
Іез, Іенапі ан рІаУошІ ряг шіе цташіе йеш'. Ве с1іа(|не сіУІё, 
он ѵоіі СИ Гаіг шіе йцнге зешЫаЫе а сеіісз іііі Ііаз, еі (Іеііх 
аііігоз йцш'ез (1іі тёте денге розсиі зііг Іез аіщісз ехіёгіенгз 
(Іез ишгз. Ап (ІоКогз (Іе сЬасріе сбіё ііе Гёііійсе, зоні герёзеп- 

Іёз, ей Гаіг, (іеих оізеаих а сіеііх Іёіез, іІіІТёгепІз, зонз сегіаінз 
гаррогіз, (Іи ргёсёіісні: іГз оні шіе Іагце Ьазс а Іа '(|ііеие (со 
(ріі іікіііціегаіі, реііі-ёіге, (ііГіІз зопі йхёз ан зоВ; Іе йеззін сіе 
Іа рКкще ЗІІГ Іа роіігіпе сі Іез аііез езі еп ёс1іі(|ііісг, еі зііг Іа 
йенг зіірёгіеііге регсііе ші оізеан. ТоиПа і'аіі он ѣаііі, (Іе сііа- 

(1ііе сбіё, ШІ ездніі', аѵес доііѵегиаіі, шаі еі ѵоііе, сез (Іеих 
(Іепііегз знгтопіёз сГнн оізеан (сошр. Іе А» 152). Вашіе іпіе¬ 

гіеиге: днігішкіе І'огшёе (Гнн гатсан, аѵес агЬгіззеанх Іёіе- 

ѣёсііе (Іапз Іез езрасез ѵісіез. — Вгоекгіе запз епѵегз еі а роіні 
(Іеѵані, еп соіон гонце. 

ЕЕЕІЕІЕ МУІ. 

195. Вогіінго (Гнн еззніс-шаіп, цонѵ. ііс 8і.-РёІег8І)0іігд, 

(Іізіг. (Іе Оііой'. — Леззіп: цгашіез Йенгз, рагсіПсз а сеііез (1н 
А" 57. Ве с1іа([ие сбіё, іш агЬго аѵес ннс йцнго зетЫаІйе а 
шіе йцнге Іішнаіпе ѵнс а ті-согрз сі герёіёе ііенх Тоіз (сош- 

іпе 011 Іе ѴОІІ знг Іез сагіез а іонег). Сііасннс сіез іпаіпз ёіеѵёез 
Ііені нне Йенг, ГКаЫі езі опіё (Іо гатеанх. Вашіе іпіегіеиге: 

Іа тпёгао (іне Іе А» 150.—Вшіегіе запз епѵегз, еп соіон гонце. 

196. Вогсіиге (Гнн еззніс-шаіи, цонѵ. (Іе Зі.-РёІегзЬонгц, 

(Іізіг. (Іе УатЬонгц. — Оевзіп: оізеан а (іенх Іёіез, огнёоз (Іе 
йенгз, Іез (Іенх сонз оррозёз Гнн сопіге Ганіге, еі рогіані знг 
Ігоіз ріе(1з он знррогіз. Ве сііасріе сбіё, нно цганііо йцнге (Іе 
Тепине аѵес нц огнешені ей Тогте (Іе сгоіх знг Іа роіігіпе, 

ѵёіне сГнпс сКеіпізе еі сГнн загаі'ап аѵес (Іеззін ей ёсіицпіег; 

Іа Іёіе езі сКагцёе ііе гатеанх; Іез Ьгаз, гесонгЬёз анх соікіез, 
зе (Іігіцені ѵегз Іа ІаШе. ■ - Вгоііегіе запз епѵегз, ен соіон гонце. 

ЕЕІЧЕЕЕ МУН. 

197. Вогсінге (Гші еззиіе-таіп, цонѵ. (Іе 8і.-РёІегзЬонгц, сіізіг. 



—Узоръ: дереіідо подсбпое 89, по сторонамъ по птицѣ съ 
поднятимп ъ'рильямц и распущеннымъ хвостомъ. — Шитье: 
двустор., красной бумагой п сиипмп ипткамн. 

198. Кайма по.)іотенпа, Новгородской губ. и уѣзда. — 
Узоръ: гирлянда изъ вѣточки съ листпкамн.—Шитье: двустор., 
красной бумагой (узоръ называется «ручеёкъ». 

199. Кайма по.і[отеппа, Новгородской губ. п уѣзда.— Узоръ: 

полоса пзъ лпстьевъ, поетавлеппыхъ парами, одппъ къ другому 
лш\ошъ.—Штпье: двустор., красной бумагой. 

200. Кайма полотепца, Новгородской губ. и уѣ.зда. Узо2л: 

тотъ ;ке что въ Л» Уй'д. — Шитье: двустор., красной бумагой. 

.пістг муііі. 
201. Кайма полотепца, С.-Петербургской губ.. Лужскаго 

уѣзда. — Узоръ: рядъ деревъ, стоящпхъ на высокихъ конусо¬ 

образныхъ основаніяхъ, украшенныхъ также рпсупкамп узор¬ 

ныхъ деревецъ; середина ствола украшена мпояіествомъ вѣто¬ 

чекъ, образующихъ въ общей сложпостп большой ромбъ; бо¬ 

ковыя же вѣгвн и верхъ ствола украшены треугольными Фигу¬ 

рами съ вѣточками но краямъ (сравни съ.1\^182). Между этими 
деревьями стоятъ деревца,, также украшенныя треугольнымп 
Фигурами п вѣточкамп.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

202. Кайма полотепца, С.-Петербургской губ., Луліскаго уѣзда. 

—Узоръ: дерево, котораго О вѣтвей п стволъ украшены 4-хъ, б-іо 
п 8-го-угольпиками съ узоромъ въ шахматъ; по обѣимъ сто¬ 

ронамъ по птицѣ, стоящей па прямой подставкѣ, ц обращен¬ 

ной къ дереву, съ поднятыми крыльями н распущеннымъ хво¬ 

стомъ; на всемъ тѣлѣ узоръ въ шахматъ. — Шитье: двустор. 

и наборомъ, красной бумагой (№202 принадлежитъ къ одному 
ПО.ІІОТСППУ съ .№ 153). 

203. Кайма полотепца, С.-Петербургской губ., .ѣулшкаго 
уѣзда, дер. Удрайка.—Узоръ: дерево съ б-іо вѣтками, украшен¬ 

ными цвѣтами и вѣточками. Съ обѣихъ сторонъ къ дереву 
обращено по большому чудовищу, наподобіе птицы, съ верти¬ 

кально обрѣзаннымъ сзади тѣломъ, п сюда натыканы цвѣточ¬ 

ки; въ голову воткнуты д.іппныя вѣточки, ротъ растворенъ, па 
носу рогъ, вмѣсто ногъ иодпоркп откосами. Тѣло п голова по¬ 

крыты узоромъ въ шахматъ. Между деревомъ п чудовищами 
леяіатъ па землѣ Фигуры въ родѣ птицъ, безъ ногъ.—Шитье: 
.двустор. п наборомъ, красной бумагой. 

..НИГ/ГЪ ІШ. 

204. Кайма полотепца. Новгородской губ., Боровпчекаго 
уѣзда, дер. Кореппшппо. — Узоръ: дерево плн столбъ, стоящій 
на двухъ подтюркахъ наподобіе человѣческихъ ногъ, и съ вѣ¬ 

точками и цвѣточками паБеі)ху; па середину столба налоагепъ 
бо.)іыцой 8-мп-уго.яьнпкъ, гдѣ представлена Фигура, у которой 
верхъ есть грубое изображеніе верхней половины человѣка, а 
ішзъ—деревцо съ вѣточками и листьями. Отъ средняго 8-мп- 

угольпака идутъ направо и налѣво родъ кры.)іьевъ, покры¬ 

тыхъ узоромъ въ шахматъ, среди котораго представлено по 
маленькой птичкѣ (сравни .№ 82). По сторонамъ столба или 
дерева стоятъ по женской Фигурѣ, въ узорчатомъ платьѣ, безъ 
перехвата и пояса; руіш, у которыхъ вмѣсто пальцевъ цвѣты, 

согнуты въ локтяхъ п пригнуты къ тальѣ; подъ ногами под- 

норіш; голова п платье утыканы вѣточкамп п цвѣточками. Ме¬ 
жду деревом'!, п женіцинамп сидцтъ па землѣ по птнцѣ, безъ 
хвоста II ногъ; онѣ украшены цвѣ'тами и в'ѣточкамн.—Шитье: 
двустор. п наборомъ, красной бумагой. 

205. Кайма полотепца, Тверской губ., изъ города Торжка.— 

Узоръ: деревцо, па конусообразномъ основаніп, и съ 4-мя за¬ 

витками въ родѣ іонической волюты, вмѣсто вѣтокъ, въ пере¬ 

межку съ человѣчеекпип Фигурами въ короткомъ платьѣ, съ 
вѣточками въ раздвинутыхъ горпзопта.льно рукахъ; па головѣ 
у кааідой Фигуры родъ п.іоской шапки; вмѣсто ногъ длинный 

(1е СсІоГГ. •— Лезв'і'л: агЪгізвеаи зеніЪІаЫе а сеіиі гііі № 89, сіе 
сііацие сбіё ші оізеан а аіісз Іеѵёез е1 а сіиеие ёіаіёе. — Вго- 
Аегіе запз еиѵегз, ен соіои гоіще сі ей йі Ыеи. 

198. Воічіиге сГші еззніе-пшіи, цоиѵ. еі сІЫг. сіе №оѵ8ого(1, 

— Лезет: ^иігіансіе іогтёе сі’иие Ъгаисііе ауес реіііез І'еіііІІез. 

— ѣѵойегіе вапз енѵегз, ей соіои гоио-е, (се сіезвіи зе потіие 
«Іо гиіззеан») 

199. Вогсіиге сТии еззиіелнаш, цоиѵ. еі сИзіг. сіе №оѵ§огос1.— 

Лезет: Ьашіе іогтёс сіе Геиіііез аіГгоиіёез. — Вгойегіе запз еп- 
ѵегз, ей соіон гонце. 

200. Вогсіиге еГші еззиіе-таіи, цоиѵ. еі сИзіг. сіе №оѵцогос1. 

—Левеіп: 1е тё.ие еріе сеісіі сіи Л'!- ВгоЛвгіе зтиз еиѵегз, 
ей соіоп гоице. 

Г'ЕГІІІіЕ ШІІІ. 

201. Вогсіиге сГип еззиіе-таіц, цоиѵ. сіе 8і.-РёіегзІіоигц, 

сИзіг. сіе Вонца. — Леезіп : гапцёе сГагЬгез, розаиі зиг 
сіе Ііаиіез Ьазез соиісіиез, ёцаіетеиі гетрИез сіе сіез-йпв 
гергёзепіаиі сіез агЬгіззеаих огііеіиепіёз; 1е шіііеи сіи ігопс 
езі сііагцё сі’иие шиііііисіе сіе гатеаих, і'огіиапі сіапз Іеиг еп- 

зетЫе ии цгаікі Іозаице; Іез Ьгаисііез Іаіёгаіез атзі сіие 1е 
Ііаиі сіи ігопс зоиі огиёз сіе ігіаиціез аѵес сіез йеигз зиг Іез 
Ьогсіз (сошр. 1е № 182). Рагіій сез аг1)ге.з, сіе реіііз агЬгіззеаих, 

ёцаіешепі сііагцёз сіе ігіаиціез сі сіе гатеаих. — Вгосіеп'е запз 
еиѵегз, си соіон гонце. 

202. Вогсіиге сГип еззиіе-таіп, цоиѵ. сіе 8і-РёіегзЪоигц, сіізіг. 
сіе Воица. — Лезет: агЬге, сіоиі Іез 6 Іігаисііез еі 1е ігопс 
зоні сііагцёз сіе саггёз, сі’Ьехацопез еі сГосіоцопез аѵес сіеззіп 
ей ёсіііциіог; сіе сііадис сбіё, ни оізеаи, розаиі зиг ни зиррогі 
ѵегіісаі, еі іоіігпё ѵегз ГагЬге, ауапі Іез аііез Іеѵёез еі Іа 
(Ціеие ёіаіёе; іоиі 1е согрз езі гегаріі сГии сіеззіи диасІгіПё.— 

Вшіегіе запі еиѵегз еі а роіиі сіеѵаиі, ей соіоп гонце (1е,№202 
аррагііепі аи тете еззиіе-таіи аѵес 1е .№ 153). 

203. Вогсіиге еГші еззиіе-таіи, цоиѵ. сіе Ві.-РёіегзЬоигц, 
(Іізіг. сіе Воица, ѵіИаце сІ’ОнсІгаіка. — Леззіп: агЬге а 6 Ьгап- 

сЬез, огиёез сіе реіііез йеигз еі сіе гатеаих. Ве ейаеріе сбіё, 

ШІ цгаисі іиопзіге а согрз сГоізеаи, іоигиё ѵегз ГагЬге сі соирё 
(Гипе ІІЦПО ѵегіісаіе сЬагцёе сіе Йеигз а Іа рагііе ро.зіёгіеиге 
СІИ согрз; Іа іёіе езі огиёе сіе іопцз гатеаих, Іа Ьоисііе оп- 

ѵегіе, зиг 1с тизсаи іше сото, асі Пои сіе ріесіз сіез зиррогіз 
СІ сопігеГогіз. Ве согрз еі Іа іеіе зоиі ссшѵегіз сГші сіеззіп ей 
ёсЬісрііег. Еиігс ГагЬге еі Іез тоизігез зоиі соисЬёз раг іегге 
сіез йцигез зстЫаЫез а сеііез сГоізеаих, іиаіз запз Іез раііез. 
— Вгосіеп'е запз еиѵегз еі а роіиі сіеѵаиі, ей соіоп гонце. 

ЕЕЕ1ЕЕЕ іт. 
204. Вогсіиге сГии еззиіе-таіи, цоиѵ. сів Nоѵцо^ос1, сіізіг. сіе 

Вого'\ѵіІ/1(, ѵіііаце сіе КогёііізЫио.—-Леззіп: агЬге ои роісаи, 

роі'Іё раг сіеііх зиррогіз зешЫаЫез а сіез ріесіз еГЬотше, сі 
огне сіе гатеаих еі сіе реіііез Йеигз, ей Ііаиі; зш- 1с тіііеи езі 
йхё ИИ цгаисі осіоцоие рогіаиі Іа гергёзеиіаііоіі цгоззіёге сГшіе 
іогто Ішшаіпе ѵие а ші-согрз еі соіиЬіиёе аѵес ші агЬгіз- 
зеаи сЬагцё сіе гатеаих еі сіе ГеиШез. Ве Госіоцоие сеиігаі 
рагіепі, а сігоііе еі іг цаисЬе, сіез езрёсез сГаіІез, гсшрііез еГші 
сіеззіп ей ёсііідиіег еі ,ауапі аи сеиіге ии реііі оізеаи (сотр. 

1е № 82). Вс сЬадие сбіё сіи роіеаи он сіе ГагЬге, ипе йциге 
іётіиіпе, ѵеіие сі’ип ЬаЬіі запз іаіПе, иі сеіиіиге; Іез Ъгаз, ге- 

соигЬёз аих сопсіез, зоиі ісгтіиёз раг сіез таіпз, іогтёсз сіе 
Йеигз еі сіігіцёез ѵегз Іа іаШе; зоиз Іез ріесіз, сіез зиррогіз; Іа 
іеіе еі ГЬпЬіі зоиі огиёз сіе гашсаих еі сіе ііеііісз йеигз. Епіге 
ГагЬге еі Іез йцигез сіе і'оштез, сіез оізеанх розёз раг іегге, 
запз (|ііеие8 иі раііез, еі огиёз сІе йеигз еі сіе гашсаих.—Лго- 
сіегіе запз еиѵегз еі а роіиі сіеѵаиі, ей соіон гонце. 

205. Вогсіиге сГші еззиіе-таіи, цоиѵ. егпетеиі сіе Т\ѵег, 

ргоѵсиаиі сіе Іа уНЕ сіе Тог)ок. — Леззіп: агЬгіззеаих зиг Ьа¬ 

зез сопідисз еі аѵес 4 ѵоіиіез цепге іоніей аи ііси сіе гатсіаих; 

аііегиапі аѵес сіез йцигез іштаіиез ѵбіисз сГЬаЫіз соигіз еі 
рогіаиі, сіе сішсиие сіез сіеих таіиз Ьогіяопіаіеіиеиі ёсагіёсз, 

ИИ гатеаи; зиг Іа Іеіе ни Ьоішеі ріаі; аи Пси сіе рнесГз, ші 
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етолбппъ съ относами вппзу, и подъ пішіг вѣточсп (сравни 
,№ 183).—Шитье: по перевитп, бѣлыми пптііаыи (иногда этотъ 
узоръ бываетъ шитъ п красной бумагогі). 

ЛИСТЪ Ш. 

206. Кайма ііо.:іотепца, Тверской губ. — Узору/, дерево съ 
вѣтками и цвѣтами, и большимъ ромбомъ, иаловеиинмъ на 
его стволъ, съ цвѣточками и вЬсочками. Справа и с.іѣва къ 
нему обращено по бо.іыиому коню, у котораго на верху голо¬ 

вы больиіой цвѣтокъ въ видѣ звѣзды, а па сипнѣ спдптъ вер¬ 

хомъ человѣческая Фигура, у которой въ голову воткнута вѣ¬ 

точка съ цвѣтами; правая рука согнута въ локтѣ и направляет¬ 

ся къ тальѣ, а въ лѣвой вѣточки съ цвѣтами. ГІа землѣ птич- 

кц. Верхній подзоръ: рядъ птичекъ, обращенныхъ влѣво. — 

Пю/сній подзоръ: тотъ псе что въ ЛВД 150 и 195. Шитье: дву- 

стор, красной бумагой. 

207. Кайма полотенца, Яіюславскоп губ., Рыбинскаго уѣзда, 

села Киндяки. — Узоръ: человѣческая Фигура, въ допо.!ГЬНО ко¬ 

роткой одеждѣ и широкой шапкѣ съ поднятыми вверхъ пауш- 

никами; опа держитъ за поводъ обращеппыхъ къ ней справа 
и слѣва копей, у которыхъ большая розетка на груди, и дру¬ 

гая па туловищѣ; на спинѣ у каждаго копя сидитъ по Фигурѣ 
въ широкой шапкѣ, которая правой рукой деряснтъ поводъ 
копя. Позади коней стоитъ опять но такой лее Фигурѣ, какая 
посрединѣ, но она держитъ на привязи, каждой рукой, но пти¬ 

цѣ съ поднятыми і;рндьямп п распущепнымъ хвостомъ. — 

Шитье: верхошовъ, красной бумагой. 

ЛИСТЪ ІЛІІ. 

208. .КаГіма по.ютетща, С.-Петербургской губ., Гдовскаго 
уѣзда.—Узоръ: женская Фигура, въ илатьѣ, украшенномъ боль¬ 

шой розеткой посрединѣ и цвѣточками но бокамъ; въ голову 
воткнуты вѣточки. Справа и слѣва ко. пей обращено по коню, 

украшенпому повсюду большими розетками, а голова и хвостъ 
вѣточками и птицами; па спинѣ у нихь человѣческая Фигура, 

съ вѣточками вмѣсто головы, и руками, согнутыми въ локтяхъ 
и пригнутыми къ тальѣ.—Шитье: двусгор., красной бумагой. 

209. Кайма полотенца. Тверской губ., Выгапеволотцгаго 
уѣзда. — Узоръ: деревцо, верхъ котораго украшенъ б-іо завит¬ 

ками БЪ родѣ іоническихъ волютъ, низъ—привѣшенгіыми бо.!іь- 

шими узлами и вѣточками, а середина— двумя большими 8-мп- 

угольппкамп, сирава, и с.лѣва іірпкрѣплеипнми къ ство.іу. По 
обѣ стороны дерева стоитъ по зкспской иштурѣ въ очепь ши¬ 

рокомъ сарафанѣ, украшенномъ узором ь въ шахматъ п бо.)іь- 

шнмъ цвѣткомъ; такой же цвѣгокъ воткпутъ наверху головы; 

въ раздвипугы.хъ рукахъ по большой цвѣточной вѣткѣ; ногъ 
пѣтъ.—Шитье: двустор., красной бумагой. 

210. Кайма полотенца. Новгородской губ., изъ Старой Русы.— 

Узоръ: человѣческая Фигура въ недлинномъ платьѣ и въ уз¬ 

кихъ штанахъ; на головѣ шапка съ орнаментомъ въ видѣ 
креста; обѣими руками опа дерлштъ поводья обращенныхъ къ 
пей, справа налѣво, коней, на спинѣ у которыхъ сидитъ по че¬ 

ловѣческой Фигурѣ, одѣтой какъ предъндущая; одной рукой онѣ 
держатъ поводъ своего копя, а другой-поводъ другаго копя, 

представленпаго наверху (въ перспективѣ?) и у котораго па спи¬ 

нѣ подобная же человѣческая яшгура. Нижній подзоръ: гир¬ 

лянда изъ вѣточекъ. — Шитье: двустор., красной бумагой и 
синими нитками. 

ЛИСТѢ ШИ. 

211. Кайма полотенца, С.-Петербургской губерніи, .Лужскаго 
уѣзда. ■— Узоръ: яюпекая Фигура, сараФапъ которой украшенъ 
большими розетками, а голова и все тѣло утыканы цвѣточка¬ 

ми; ея руки, закругленныя въ локтяхъ, направлены въ тальѣ; 

Іоп" роіеаи а соиН’еТогкз ей Ьаз, е1 без гатеаих аи вогашеі 
(сотр. 1е Л'» 183).—Нго&г/е Ыапсѣе, а 61 Іігё (се сіеззіи езі 
циеійиеі'оіз ехёсиіё си соіоп гонце'. 

ТЕШ НЕ Ш. 

206. Вогйиге (Гии еззиіе-таіп, цоиѵ. (1е Іѣѵег. — Ле^зііі: 
агЬге аѵес гатеаих е1 йеигз, е1 ип цгаікі Іозаице, йхё 
аи ІГ011С е1 отиё сіе реіііез йеигз еі сіе гатеаих. Не сііа- 

цие сбіё, ИИ цгаиіі сЬеѵаІ Іоигпё ѵегз Іпі е1 ауаиі Іа Іёіс' 
зиѵтоиіёе сі’шіе цгапсіе йеиг еіі і'огтс сГёІоіІе; а саіі- 
Тоигсііои зиг зон сіоз, шіе йциге Іштаіпе, ауаві ни га- 

теаи аѵес сіез йеигз йхё сіаиз Іа Іёіс; 1е Ьгаз сігоіі, сошѣё аи 
соисіе, зе сіігіце ѵегз Іа ІаіПе, Іа гааіи цансііе ІіеиІ, сіез та- 

тещих аѵес йеигз. Раг іегге, сіе реіііз оізеаих, Випде зире- 

гіеиге: таііцёе сіе реійз оізеаих, Іоигпёз а цаисііе, ЬапЛе гп[е- 
гіеиге: Іа тёте ^и’аиx 150 еі 195. — Впхіегіе заігз сиѵегз, 

СП соіоп гонце. 

207. Вогсіиге еГші еззиіе-таіп, цоиѵ. сіе Уагозіай, гіізіг. сіе 
КуЫпзк, ѵіИаце сіе КіисГіакі. — Оеззіп: йциге іштаіпе, ѵеіио 
сі’ші Ііаѣіі аззех соигі е1 рогіапі зиг Іа Іёіе ип Іагцо Ъоипеі 
а огеіііеііез гоіеѵёез; еііе Ііепі, раг сіез цііісіез, сіенх сііеѵаих 
Іоигпёз ѵегз сИе сіе іігоііс е1 сіе цаіісііе, рогіаиі шіо цгаисіс' 
гозасе зиг Ь роіігіие, е1 шіе апіге зиг 1е согрз; сііасіш сіез 
сЬеѵаих езі тоиіё раг іше йциге іш'паіне соійсе сі’іш Іагцс 
Ьоппеі е1 Іеиаиі Іез гбиез сіе Іа сігоііе. Пеггіёге с11а^ие сііеѵаі 
аррагаіі, шіе йциге Іштаіпе зегаіііаіііе а сеііѳ сііі тіііеи, таіз 
ауаиі сіаиз сігадие іпаіи іш оізеаи а аііез Іеѵёез еі а сршно 
ёіаіёе. — Вго'іегіе а роіиі сгоізё, ей соіои гонце. 

ЕЕ И НЕЕ ІПІ. 

208. Вогсіиге еГшг еззиіе-таіп, цоиѵ. сіе 81.-РёІегзЬоигц, 

СІІ8ІГ. (1е СсІоЕ — Пе.чзіп: йциге сІе і'етше, ѵёіне еГшіе гоЬе 
огпёе аи тШеи сГшіе цгапсіе гозасе, еі, сіез сбіёз, сіе ре- 
Іііез йеигз; Іа Іёіе езі сііагцёе сіе рсіііз гатеаих. Ве сіикріе 
сбіё, гш сііеѵаі рагзетё сіе цгаікіез гозасез, еі Іа Іёіе еі Іа 
диеие огпёез сіе гатеаих еі сі’оізсаих; зиг 1е сіоз сІе с1іа(]ііе 
сігеѵ.іі, іше йциге Іштаіпе аѵес сіез гатеаих аи Ііеіі сіе Іёіе, 
еі (Іез йгаз соигЪёз аи соисіе еі сіігіцёз ѵегз Іа ІаіИе. — Вго- 
(Іегіе заиз епѵегз, ей соіоп гонце. 

209. Вогсіиге (Рип еззиіе-таіп, цоиѵ. сіе Т\ѵег, сИзІг. сіе 
'ѴУузІші-ѴоІоІзЬок. — Пвззіп: агЬгіззеаи сіопі 1е ііаиі езі огне 
сіе 6 ѵоіиіез цепге іопіеп, Іа Разе — сіе цгаийз іюеисіз еі сіе га- 
гаеаих, 1с тіііеи—сіе сіеих цташіз осіоцопез йхёз аи Ігопс сіе 
сігоііе еі (1е цаисііе. Во с11а^ие сбіё сіе ГагЬге, шіе йците (1е 
Тетте, ѵёіие еРгш Іагце ватрт, огпё сГші сіеззіп еп ёсіисцііег 
еі еРшге цгапсіе йеиг; шге Йеиг зетРІаЫс езі йхёе аи Ііаиі сіе 
Іа Іёіе; Іез гааіпз ёсагіёез Ііенпепі, сйіасшіе, іш гаиісаи а йеигц 
Іез ріесіз шап^иеп1. — ВгоЛегіе заиз епѵегз, ей соіоп гонце. 

210. Вогсіиге сРип еззиіе-таіп. цоиѵ. сіе Моѵцогосі, сІеІаѵіПе 
СІе Віагаіа-Воизза.—Леззіп: йциге Іштаіпе ѵеіие сРшгІіаЬіІреи 
ІОПЦ с1 (Ггш раігіаіоп, еі рогіапі зиг Іа Іёіе шіе Ііаиіе соійиге 
аѵес 1111 опіетепі ей Тогшэ сіе сгоіх; еііе Ііепі сіез сіеих іпаіііз 
Іез циісіоз сіе сіеих сііеѵаих Іоигпёз ѵегз еііе сіез сіеих сбіёз, 

еі шопіёз сігасиіі раг шіе йц'ііге Ішшаіііе, ѵёіие сотше Іа 
ргёсёсіепіе. Вез саѵаііегз Ііешіепі сГішо шаііі Іез цііісіез сіе Іеиг 
шопіиге, еі сіз Гаиіге—сеііез сГші апіге сііеѵаі, гергёзеіііё ріиз 
Ііаиі ІСІ1 регзресііѵе?) еі ёцаіетепі тоиіё раг ші саѵаііег. 

Вапсіе іп/егіеиге: циігіашіе сіе гатеаих.— Игосіегіе заиз епѵегз, 
СИ соіоп гоице с1 еп Й1 Ыеш 

ЕЕІЧІЕЕ ШІІ. 

211. Вогсіиге сГші еззиіе-таіп, цоиѵ. сіе 81-Рё1огзЬлігц, 

сіізіг. сіе Воица. — Леззіп: йциге (1е Тетше, сіопі 1е зага[,т езі 
огне сіе цташіез гозасез, еі Іа Іёіе аіпзі цііе Іоиі 1е согрз — сіе 
реіііез йеигз; зез Ьгаз, гесоигЬёз аих сошіез, зе йігіцепі ѵегз Іез 
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по обѣ стороиы головы 1СО птпцѣ; дѣвою рукою Фигура дердштъ 
за поводъ коня, па которомъ сидитъ верхомъ человѣческая 
Фигура, съ вѣткой въ правой рукѣ и дѣвою, направленною къ 
тальѣ; и конь и всадникъ украшены большими розетками и 
утыканы цвѣточками. Нижній подзоръ ігредставленъ подъ 
№ ІіЬ.—Шитье-, двустор., красной бумагой. 

212, Кайма простыни, Тверской губ., Вышневолоцкаго уѣз¬ 

да.—Узоръ-, дерево на конусовидномъ основаніи, украшенное 
цвѣтами п привѣсками; съ обѣихъ сторонъ къ нему обращено 
по большому льву, стоящему на заднихъ лапахъ, подъ нимъ 
львенокъ; между калідымъ львомъ и среднимъ деревомъ, ма¬ 
ленькая лшиская «Фигура, въ широкомъ сараФаиѣ и штанахъ, 

съ руками, направленными къ тальѣ; рядомъ съ нею птица съ 
поднятыми крыльями; па загнутомъ вверхъ хвостѣ каждаго льва 
также по птицѣ.—Шитье-, по вырѣзи, бѣлыми нитками (иногда 
этотъ узоръ бываетъ шитъ и красной бумагой). 

ІИСТЪ ШІІІ. 

213, Кайма полотенца, Воронеяіской губ.— Узоръ-, мужская 
Фигура, въ короткомъ шлатьѣ и высокомъ головномъ уборѣ, 

деряіащая въ правой рукѣ трехчастиую вѣточку и лѣвою под¬ 

бочившаяся; у пояса короткій мечъ. По правую ея руку, всад¬ 

никъ на копѣ, въ такомъ лш высокомъ головномъ уборѣ, дер¬ 

жащій правою рукою возліи, а лѣвою поднятый мечъ. Влѣво 
отъ средней- Фигуры, птица съ огромнымъ распущеннымъ хво¬ 

стомъ, и надъ нею другая маленькая птица.—Шитье-, по пе- 

ревити, красной бумагой, сапоги и узда—синими нитками (ино¬ 

гда весь узоръ бѣлыми нитками). 

ЛИСТЪ ШІѴ. 

214, Кайма полотенца. Олонецкой губ., около города Карго¬ 

поля, дер. Пироговой.—Узоръ-, большое зданіе, съ тремя купо¬ 

лами, увѣнчанными крестами, по сторонамъ средняго—двѣ пти¬ 

цы. Внутри зданія представлены два этажа: въ ншжиемъ стоятъ 
двѣ высокія женщины въ высокихъ головныхъ уборахъ, направо 
и налѣво отъ нихъ по 3 ліеискихъ Фигуры; въ верхнемъ этажѣ 
8 лсенскихъ Фигуръ. Всѣ онѣ въ сараФапах'ь, поверхъ руба¬ 

шекъ.—ЯГитье: красной бумагой, и желтой и черной шерстью. 

ЛИСТЪ ШУ. 

215. Кайма полотенца. Олонецкой губ., около города Кар¬ 

гополя, деревни Пироговой.—Узоръ-, птица съ діенской головой 
и въ высокомъ головомъ уборѣ, съ распущеннымъ хвостомъ и 
поднятыми крыльями; справа и слѣва къ ней обращены двѣ 
лшискія Фигуры въ узорчатыхъ сараФапахъ и высокихъ кикахт.; 

у каждой въ лѣвой рукѣ по цвѣтку. Надъ ними полоса, со¬ 

стоящая изъ цвѣтковъ, къ которымъ обращено съ обѣихъ сто¬ 

ронъ по птицѣ.—Шитье: по перевити, бѣлыми нитками. 

Ьаисііез; бе сііадие сбіё бе за іёіе, ші оізеаи; бе за таіи^аи- 

сііе сеПе йдиге ііеиі Іез диібез б’ии сѣеѵаі тоиіё раг иие 
аиіге йциге ѣитаіие, бонѣ Іа таіи бгоііе ііеиі ии гатеан, еі 
Іа даисііе езі бігі§ёе ѵегз Іа іаіПе; 1е саѵаііег еі 1е сііеѵаі 
зоиі огиёз бе ^гапбез гозасез еі бе йеигз. Ьа Ьогйиге іѣ^'ёгіеиге 
езі гергёзеиіёе ан № 135. — ВтоЛегіе запз еиѵегз, ей соіои 
гоіщ-е. 

212. ВогбигеЗ б’ші бгар-бе-Иі, §оиѵ. бе Тлѵег, бізіт. бе 
УѴузІіиі-ѴоІоізІюк. — Веввіп: агЬге зиг Ъазе соиіцие, огиё бе 
йеигз еі б’а]эрепбісс8 біѵегз; І1 езі йаициё, бе сѣадие сбіё, б’ии 
ёгаиб Ііои (]иі зе бтеззе зщ- зез раПез бе беггіёге еі зоиз 1е- 

циеі ои ѵоіі ИИ Иоисеаи; епіге сііацие Ііои еі ГагЪге сепігаі— 

иие реіііс й^тцге бе іеіите, рогіаиі ии Іагде вага[1т еі иираи- 

іаіои, Іез таіиз бігіц-ёез ѵегз Іа іаіИе; а сбіё б’еііе, ии оізеаи 
аи ѴОІ Іеѵё; ии оізеаи зетЫаЫе зиг Іа циеие геіоигиёе бе 
сііадие Мои. — Вгосіегіе ЫаисЬе, а Й1 іігё (се беззіи езі аиззі 
диеідиеіоіз ехёсиіё ей соіои гоіще). 

ТЕСіеіЕ ШІІІ. 

213. Вогбиге б’ші еззиіе-таіи, доиѵ. бе ^огопёіе. — Вев- 

віп: й§иге тазсиііпе, ѵёіііе б’ии ІіаЬіі сошб еі рогіапі иие 
Ііаиіе соіКиге; бе Іа шаіи бгоііе еііе ііепі иие Ьгаиейе ігіраг- 
іііе, еі біті^е Іа даиейе ѵегз Іа ѣаисііе; а за сеіиіиге, иие соит¬ 

іе ёрёе. ЕИе а а за бгоііе ип Ііоішпе а сѣеѵаі, ё§а1епіепі 
соійё б’ии ѣаиі Ьопиеі еі іеиапі бе Іа бгоііе Іез геіііез би 
сѣеѵаі, бе Іа ^атісѣе—ипе ёрёе ёіеѵёе. А §аисѣе бе Іа й§иге 
би тіИеи, ии оізеаи аѵес иие ёиотте диеие ёіаіёе, еі аи без- 

зиз, ии аиіге реііі оізеаи.—Вгосіегіе а йі іітё, ей соіои гои§е, 

Іез Ьоііез еі іез геиез — ей йі ѣіеи (диеіциеіоіз 1е іоиі ей Й1 

ѣіаис). 

РЕЕПДЕ ШІѴ. 

214. Вогбиге б’ии еззиіе-гааіп, §оиѵ. б’ОІопеі/., еиѵігоиз бе 
Іа ѵіИе бе Каг^ороі, уПІа^е бе Рігодоѵа. — Веввіп: дгапб ёбі- 

йсе а ігоіз соироіез, зигшоніёез бе стоіх; без беих сбіёз бе 
сеііе би шіііеи, беих оізеаих. П’іиіётіеиг бе Гёбійсе оКте беих 
еіа^ез: аи тіііси бе Гіиіётіеиг зе ііеписпі беих ѣаиіез й^и- 

гез бе Тетте, ротіапі зиг Іа іёіе бе ѣаиіез соШитез, еі ауапі. 

бе сѣацие сбіё 3 аиітез йцигез іёіиіиіпез; І’ёіа^е зирётіеиг 
сопііепі иие гап^ёе бе 8 йдигез бе іештез. ЕИез зопі іоиіез 
ѵёіиез бе зага/'апз ргіг-беззиз Іеигз сѣетізез. — Вгойегіе еп 
соіои гои8.ѳ, еі сп зоіе ^аипе еі поіге. 

РЕЕІЕЕЕ ЕПУ. 

215. Вогбиге б’ии еззиіе іиаіп, §оиѵ. б’ОІоиеія, еиѵігоиз бе 
Іа ѵШе бе Каг^ороІ, ѵі11а§е бе Ріго§оѵа. — Веввіп: оізеаи а 
іёіе бе іетте, ротіапі ипе ѣаиіе соійите, Іа диеие ёіаіёе еі 
Іез аііез іеѵёез; бе сѣацие сбіё, ипе й§ите бе і'етте ѵёіие б’ші 
загадан огпё еі б’ипе ѣаиіе кііт зиг Іа іёіе; сѣасіше б’еііез 
ііепі бапз за шаіи §аисѣе ипе йеит, Аи-беззиз б’сПез ипе 
ѣапбе, іоттёё бе йеигз, ѵегз ІезцііеПез зе бігі§е бе сѣадие 
сбіё ип оізеаи. — Вгойегіе ѣіапсѣе, а йі ііге. 

См. на оборотѣ. 



ПОПРАВКИ. СОККІОЕМПА. 

Рисунокъ листа 14-го, № 59, описанъ такъ: «Кайма поло¬ 

тенца Орловской губ». Слѣдуетъ читать: «Вышивка финской 
женской рубахи, Выборгской губ., уѣзда Нейкирхенъ». 

Въ описаніи листа ХЫ-5гз опущено слѣдующее: 135-с и 
135-6?. Налобникъ и задникъ сороки, Владимірской губ., Судо- 

годскаго уѣзда.—Узоръ: большой цвѣтокъ, къ которому обра¬ 

щено справа и слѣва по птицѣ съ человѣческой головой и въ 
коронѣ (ср. № Ы1)—налобникъ; цвѣты игирляиды—задникъ.— 

Шитье: золотомъ и блестками, по малиновой шелковой ма¬ 
теріи. 

Ье № 59 (іе Іа Іеиіііе 14 езі йёсгіі йе Іа тапіёге зиіѵапіе: 
«Вогсіиге й’ип еззиіе-таіп, §оиѵ. й’ОгеІ». II Іаиі Иге: «Огпе- 

іпеиіз й’ипе сЬетізе (Іе Іегаше йииоізе, §оиѵ. сіе \\^уЬогд, 
(1І8ІГ. сіе ЫеикігсЬеп». 

Ваиз Іа сіезсгірііоп йе Іа ІеиШе ХЫ-і/с се ^иі зиіі а ёіб 
отіз: 135-с еі 135-6?. Ріёсез Ігопіаіе еі розіёгіеиге й’ипе зо- 
тоАа, §оиѵ. йе ТѴ^Іайітіг, йізіг. йейоийодйа.—Пеззіп: §гапйейеиг 
ѵегз Іадиеііе зопі Іоигпёз, йе йгоііе еі йе §аис1іе, йеих оізеаих 
а іёіе Ьптаіие еі рогіаиі йез соигоипез (сотр. Іе Хг 147) — 
ріёсе [гопіак; йеигз еі ^иігіапйез—'ріёсе розіегіеиге.—ВгоЛегіе: 
ей ог е1 ей раіПеНез, зиг ёіойе ей зоіе сгатоізіе. 
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